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2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 

2.1 Charakteristika školy a její priority 
 

a)  Obecná charakteristika školy 
Základní škola T. G. Masaryka v Krmelíně (čestný název T. G. Masaryka byl vrácen škole v roce 
1990) je typickou vesnickou školou s 1.stupněm (1. - 5.ročník). Po ukončení 5. ročníku přecházejí 
naši žáci na 2. stupeň základních škol v Brušperku, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Paskova, popř. na 
gymnázia do Ostravy. 
Naši školu profilujeme těmito vzdělávacími aktivitami: 
• výuka cizích jazyků – jazyk anglický 
• široká možnost využití moderní IT ve výuce  
• sportovní aktivity 
• organizace volného času žáků  
• organizace kulturních programů  
• zařazení do sítě tvořivých škol  
 

b)  Technická charakteristika školy 
Budova školy byla postavena v letech 1929 – 1930. Při rekonstrukci staré školní jídelny byla 

v letech 1985 – 1986 přestavěna školní kuchyň, přistavena nová jídelna a společenský sál. Škola je 
jednopatrová budova s lomenou střechou. V suterénu školy se nachází šatna zaměstnanců 
kuchyně, sklady potravin, plynová kotelna, učebna pro výchovu pracovní a výtvarné výchovy, 
archív, šatna provozních zaměstnanců, školní družina, kancelář vychovatelek školní družiny, 
kancelář ekonomky školy. V přízemí školy jsou žákovské šatny, dvě třídy, ředitelna a sekretariát, 
sborovna, školní jídelna a kuchyň, kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním patře jsou tři třídy, 
kabinet, společenský sál, čítárna, počítačová učebna. Půda školy pro obtížný přístup (kolmý žebřík) 
není využívána.  

Všechny třídy jsou vybaveny moderním typem školních tabulí Triptych (křída – fix – 
magnet), moderním ergonomickým žákovským nábytkem (stavitelné židle a lavice), CD 
přehrávačem. 1 třída je vybavena interaktivní tabulí s projektorem + notebookem, 4 třídy 
interaktivním 3 Panelem s notebookem. Ve školní družině je barevná televize pro dopolední výuku 
a odpolední relaxaci v rámci školní družiny. Ředitelna, sekretariát a sborovna jsou vybaveny 
notebooky s internetovým připojením, všichni pedagogové mají k dispozici osobní notebooky a ve 
sborovně digitální kopírovací stroj. Vzhledem k tomu, že součástí školy není tělocvična, výuka 
tělesné výchovy je zajištěna v pronajaté sportovní hale TJ Sokol Krmelín, která se nachází v těsné 
blízkosti školy. V posledním měsíci školního roku (tj. v červnu) se hodiny tělesné výchovy realizují 
na pozemku školy. V období srpen 2005 – srpen 2006 proběhla kompletní rekonstrukce sociálních 
zařízení školy, výměna oken v celé budově školy, odvodnění a izolace základů budovy, zateplení 
pláště budovy, dostavba sedlové střechy nad přístavbou školy, optimalizace topné soustavy školy 
(instalace termoregulačních ventilů), malování přízemí a 1. podlaží. Během školního roku 
2006/2007 byla zpracována projektová dokumentace na úpravy okolí školy, realizovaná v období 
2007 – 2010: 8/2007 rozšířena vozovka před školou, vybudovány nové chodníky a komunikace na 
pozemku školy, 10/2008 výsadba okrasných dřevin a květin kolem školy, 7/2010 montáž Dětské 
venkovní herní sestavy LAZY, doplněné o parkové lavice, stoly, stojany na kola a odpadkové koše. 
V červenci 2011 byla škola vymalována (kromě suterénních prostor) a proběhla rekonstrukce 
vestavěných skříní ve třídách 1. - 5. ročníku. V průběhu roku 2011 – 2012 byla školní družina 
vybavena 74 novými žákovskými skříňkami.        
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 V rámci projektu EU peníze školám s názvem Modernizace vyučování pomocí ICT byla v září 
2012 komplexně modernizována počítačová učebna (10 počítačů Lenovo 2,7 GHz, 4 GB RAM, HDD 
500 GB, OS Windows 7 Professional /LCD monitor 21,5“ + 10 počítačů Apple iMac 21,5“ i5 2,5 
GHz, 4 GB RAM, HDD 500 GB, OS Mac + plazmová TV LG 61“). Na podzim roku 2012 byly na 
střechu nad vchodem do školní družiny namontovány bezpečnostní protisněhové zábrany, pro 
potřeby školní družiny byla zrekonstruována šatna k odkládání školních aktovek, do sálu školy bylo 
zakoupeno 100 nových čalouněných židlí, byly vymalovány suterénní prostory. Na přelomu roku 
2012/2013 byl nevyužitý prostor pod školní jídelnou zrekonstruován na školní sklad. V únoru 2013 
byla zakoupena interaktivní tabule Smart Board.        
 V rámci projektu S moderními jazyky k úspěšnému studiu byla škola v lednu 2014 vybavena 
4 notebooky pro učitelky (ASUS 15,6“, 1007U, 1,5 GHz, 750 GB, RAM 4G), 15 tablety pro žáky 
(Apple iPad 2, 16 GB, displey 9,7“) a pojezdovou interaktivní tabulí ENO s dataprojektorem pro 
ultrakrátkou ohniskovou vzdálenost (Canon LV 8235). V květnu 2014 vybudovali pedagogové a 
správní zaměstnanci školy s pomocí některých rodičů u sálu školy čítárnu s knihovnami, kobercem, 
sedačkami a sedacími vaky. V červenci 2014 proběhla kompletní rekonstrukce 60 let staré 
sborovny a rekonstrukce interiéru školní jídelny.  

V rámci projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku byl v únoru 
2015 pedagogický sbor vybaven 6 tablety (Apple Air, 64 GB, displey 9,7“). V červenci 2015 byla 
rekonstruována herna školní družiny (demontáž původní podlahy, osekání omítek do výše 1,3 
metru, provedení izolace a konstrukce nové podlahy, omítnutí stěn na odvětrávací fólie, položení 
nového zátěžového linolea, vymalování herny) a vybudování dvou nových žákovských suterénních 
WC pro žáky školní družiny. V říjnu 2015 byl ve škole instalován zabezpečovací kamerový systém 
školy, byly obnoveny nátěry radiátorů. V lednu 2016 byl do nově zřízeného sekretariátu školy 
v kanceláři ředitele školy zakoupen nový kancelářský nábytek, v červnu 2016 proběhla 
rekonstrukce podlahy v sále a předsálí. V červenci 2016 proběhla rekonstrukce podlahy kanceláře 
vedoucí školní kuchyně, ve školní jídelně byly namontovány žaluzie, v ředitelně a sekretariátu 
školy byla zrekonstruována elektroinstalace a provedena pokládka nové podlahové krytiny, 
proběhlo malování ředitelny, školní kuchyně a 1. třídy, jež byla následně vybavena novými 
skříňkami a kobercem. Na jaře 2017 proběhla výměna bojleru na teplou užitkovou vodu a oprava 
výtahu školní kuchyně, do 5. ročníku byl zakoupen interaktivní 3 Panel. V červenci a srpnu 2017 
byl vyměněn nábytek v kanceláři vedoucí školní kuchyně, proběhlo malování budoucí 1. třídy, 
chodeb školní družiny a oprava nátěrů soklů na chodbách, byla zrekonstruována budoucí 1. třída: 
bylo provedeno stěrkování podlahy, pokládka nové podlahové krytiny, rekonstrukce osvětlení. Ve 
školní dílně byl vyměněn letitý dřevotřískový nábytek za nový plastový. Na začátku roku 2018 byla 
školní jídelna vybavena 12-ti jídelními sety (sponzor Hyundai Motor Manufacturing Czech, 
Nošovice), do 2. a 4. ročníku byly zakoupeny dva interaktivní 3 Panely. V červenci a srpnu 2018 
proběhla v 1. podlaží rekonstrukce osvětlení, stěrkování podlah a pokládka nových podlahových 
krytin ve dvou třídách. Ve školní jídelně byla zrekonstruována 3 výdejová okénka.   

V únoru 2019 proběhly opravy a nátěry zárubní a dveří v celé budově (48 000,- Kč), 
v dubnu byly zakoupeny notebooky pro ředitele, ekonomku, vedoucí školní jídelny, sborovnu 
(80 000,- Kč), v červenci 2019 proběhla rekonstrukce osvětlení (47 000,- Kč) a podlah ve dvou 
třídách v přízemí včetně pokládky nových podlahových krytin (217 000,- Kč), v srpnu 2019 montáž 
nerezových regálů do skladů školní jídelny (76 000,-Kč).     

Zlepšování technického stavu budovy v roce 2020 proběhlo ve dvou etapách. V době 11. 3. 
– 25. 5. (pandemie COVID – 19) byly správními zaměstnanci obnoveny nátěry žákovských šaten 
(5 000,-), proběhlo čištění a impregnace podlahové krytiny ve 2. ročníku (14 000,-), byly 
instalovány nové dávkovače mýdla/dezinfekce v budově školy (16 000,-) a plexiskla na výdejová 
okénka ve školní kuchyni (6 000,-). Pro 2. a 4. ročník byla zakoupena a instalována 2 elektrická 
piana Roland RP-120 (43 000,-), do 3. a 4. ročníku byly zakoupeny nové koberce (9000,-). Pro 4 
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učitelky byly zakoupeny nové notebooky HP Probook 450G7, jež nahradily notebooky zakoupené 
v rámci projektu S moderními jazyky z let 2013 – 2014 (77 000,-), do 1. ročníku webová kamera 
Jabra Pana Cast k zefektivnění distančního vzdělávání (27 000,-). Na stávající bezpečnostní systém 
školy byl napojen Elektronický docházkový systém (37 000,-). V době letních prázdnin proběhla ve 
školní kuchyni instalace nového universálního robota s příslušenstvím (190 031,-), plynového 
sporáku s elektrickou troubou (104 000,-), proběhlo čištění vzduchotechniky (3 000,-). Pro budoucí 
5. ročník byla zakoupena nová učitelská katedra (5 500,-). V sále a předsálí byly vyměněny 
radiátory (58 000,-), v kanceláři ekonomky školy proběhla oprava zásuvek a světel (3 000,-) a re- 
konstrukce podlahy – samonivelační stěrka, plovoucí podlaha (22 000,-). 
 
c)   Skladba pedagogického sboru 
Desetičlenný pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Všichni učitelé jsou 
kvalifikovaní, 5 pedagogů ovládá vyučovaný jazyk anglický. Ve škole pracuje koordinátor ŠVP, 
koordinátor ICT (informačních a komunikačních technologií), metodik prevence sociálně 
patologických jevů. Pedagogové prošli studiem nebo dlouhodobými kurzy ICT, týmové spolupráce, 
projektového vyučování a činnostního učení, výuky matematiky podle profesora Hejného, výuky 
metodou RWCT (čtením a psaní ke kritickému myšlení), anglického jazyka a dále se kontinuálně 
vzdělávají. Škola má zřízena 2 oddělení školní družiny se dvěma vychovatelkami.  

 

d) Skladba žáků  

Kapacita školy je nastavena pro 130 žáků, ve školním roce 2019/2020 se vzdělávalo 86 žáků. 
 
e) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 V letech 2000 – 2016 jsme se pravidelně zúčastňovali projektu Školní mléko, Ovoce do škol. 
Od roku 2017 jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol (žáci školy 
dostávají zdarma několikrát měsíčně čerstvé ovoce, zeleninu, džusy, mléčné výrobky).                                                                                                                         
 Od roku 1999 se zúčastňujeme mezinárodních projektů  mezi školami, na které získáváme 
prostředky z Národní agentury evropských vzdělávacích programů sídlící v Praze (www.naep.cz) 
1999 - 2000   Architektura v obci (Španělsko, Francie)    
2003 - 2006   Mezi námi sousedy (Polsko, Slovensko)                                                               
2006 - 2008   V evropském hrnci (Polsko, Slovensko, Rumunsko, Itálie)                                           
2008 - 2010   Toxické substance (Slovinsko, Itálie, Řecko)                                                           
2013 - 2015   Zábavným učením k nadšení ve škole (Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Turecko)             
 Od roku 2006 jsme zapojeni do sítě Tvořivých škol (www.tvorivaskola.cz), pedagogové se 
zúčastňují jejich akcí, všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování 
prostředí školy.     
                                                                                                                                                                                 
V letech 2012 – 2014 jsme se projektem Modernizace vyučování pomocí ICT (registrační číslo 
CZ.1.07/1.4.00/21.3642) zapojili do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(tzv. EU peníze do škol). Cílem bylo inovovat formy a metody výuky v předmětech JČ, JA, M a ICT za 
pomocí moderních informačních a komunikačních technologií v rámci kompletní modernizace 
počítačové učebny. Do projektu byli v tomto školním roce zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. 
Hlavním přínosem projektu bylo vybudování moderní počítačové učebny, která umožnila 
pedagogům školy následnou tvorbu inovativních digitálních učebních materiálů a jejich ověřování 
se žáky v jednotlivých hodinách. Očekávanými výstupy bylo 384 ověřených digitálních učebních 
materiálů ( tzv. DUMů) do JČ, M, JA, Př, Vl a ICT, osvědčení o vzdělávání 4 učitelek ve formách a 
metodách výuky směřujícících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k 
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individualizaci výuky v této oblasti, celoroční kurz anglického jazyka pro 3 učitelky pořádaný v České 
republice, intenzivní čtrnáctidenní kurz anglického jazyka pro 1 učitelku na Maltě. 
      V letech 2013 – 2014 jsme se projektem S moderními jazyky k úspěšnému studiu 
(registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.102.) zapojili do Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.1 s názvem Zvyšování 
kvality ve vzdělávání. Projekt byl zaměřen na inovaci výuky jazykových předmětů (českého jazyka a 
literatury, anglického jazyka). Cílem bylo inovovat výuku jazykových předmětů (českého jazyka a 
literatury, anglického jazyka zavedením aktivizačních forem výuky a výuky pomocí ICT, zvýšit 
kompetence pedagogů v oblasti inovativních forem výuky, zvýšit efektivitu výuky jazykových                                                                                                                                     
předmětů, zavést volitelný předmět angličtiny pro 1. a 2. ročník. Pro naplnění těchto cílů byly 
učitelky vybaveny notebooky, žáci iPady a 5. ročník pojezdovou interaktivní tabulí ENO s 
dataprojektorem pro ultrakrátkou ohniskovou vzdálenost. V rámci projektu byly vytvořeny 
inovativní výukové materiály (ucelené sady pracovních listů, e-learnigových cvičení a metodik pro 
1. - 5. ročník do jazyka českého, pro 3. - 5. ročník do jazyka anglického, které byly následně 
ověřovány v běžné výuce.                                                                                                                          
     V letech 2014 – 2015 jsme se projektem Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro 
efektivnější výuku (registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0039.) zapojili do Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo identifikovat vzdělávací potřeby 
pedagogů školy a stanovit konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů na stávající ICT technice školy, 
dále stanovit vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby pedagogů s ohledem na 
integraci nové techniky do stávající infrastruktury ICT školy. K naplnění těchto cílů bylo pro 
pedagogy pořízeno 6 tabletů a pedagogové prošli řadou školení: tablet ve výuce, využití cloudových 
služeb, elektronické texty ve výuce, převrácená třída, autorský zákon při tvorbě učebních 
materiálů, co s žáky v počítačové učebně.     

V letech 2017 – 2019 jsme se projektem Kvalitní škola = kvalitní učitel (registrační číslo 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004706, finanční krytí 398 368,- Kč) zapojili do Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu bylo další zvýšení kvality vzdělávání, výchovy a 
proinkluzivnosti v naší škole. Pedagogové školy absolvovali celou řadu kurzů a seminářů ve 
čtenářské gramotnosti (čtení a příprava, podpora čtenářství, strategie čtenářství,  podpora čtení, 
strategie čtenářské gramotnosti, čtením a psaním ke kritickému myšlení), matematické 
gramotnosti (Letní školy s metodou Hejného na 1.stupni ZŠ), cizím  jazyce (studium  anglického  
jazyka), inkluzi (reedukace, práce  s  dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami), mentoringu. 

Ve školním roce 2018 – 2019 se škola zapojila do projektu Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ 
metodou J. B. E (Jolly Body English), připraveného ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek 
– Místek II se sídlem v Třanovicích a pěti základními školami (Základní škola T. G. Masaryka 
Krmelín – garant a organizátor projektu, Základní škola Fryčovice, Základní škola a Mateřská škola 
Leoše Janáčka Hukvaldy, Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, Základní škola a Mateřská 
škola Staříč). Projekt vznikl jako přímá reakce na potřeby zapojených škol zvýšit efektivitu 
komunikace a porozumění v anglickém jazyce. Cílem projektu bylo detailně seznámit a proškolit 
všechny zájemce s podstatou metody J. B. E. = Jolly Body English. Projekt byl realizován ve čtyřech 
propojených částech: v 1.etapě proběhly v průběhu listopadu 2018 náslechy v 1. – 5. ročníku v ZŠ 
Komenského 68, Nový Jičín (metoda Jolly Body English – 17 účastníků), ve 2. etapě proběhly 
v průběhu února 2019 náslechy v Jazykové škole Hello Ostrava – Poruba (metoda Jolly Phonics – 
17 účastníků). Ve 3. části (duben/květen 2019 – 30 účastníků) a 4. části (srpen 2019 – 10 
účastníků) proběhlo v naši organizaci 20 hodinové školení pod vedením lektorky a autorky metody        
J. B. E. (v rozsahu 4 x 5 hodin), na kterém se účastníci seznámili podrobně s metodikou výuky ve 2. 
– 5. ročníku. Finanční krytí projektu ve výši 75 000,- Kč bylo použito na proplacení ukázkových 
hodin, lektorskou činnost, tvorbu a tisk metodik, občerstvení účastníků projektu. 

Ve školním roce 2018 – 2019 se škola zapojila do projektu Setkání s knihou, připraveného 
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ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek – Místek II se sídlem v Třanovicích a pěti 
základními školami (Základní škola Fryčovice – garant a organizátor projektu, Základní škola 
T.G.Masaryka Krmelín, Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, Základní škola a 
Mateřská škola Kozlovice, Základní škola a Mateřská škola Palkovice). Cílem projektu byl další 
rozvoj základních čtenářských dovedností žáků, rozvoj vztahu dětí ke čtení a čtenářskému chování.  
Pedagogové si vyzkouší, jak s texty systematicky pomocí metodiky pracovat, naučí se efektivně 
sestavit učební jednotku, směřující k cílům čtenářské gramotnosti. Část z finanční krytí projektu 
(400 000,- Kč) bylo použito na zakoupení 1100 nových knižních titulů, tvorbu a tisk metodik, 
občerstvení účastníků projektu. Škola obdržela do čítárny 80 nových knižních titulů a k nim 
vytvořené metodiky, tj. nový podpůrný didaktický materiál pro pedagogy školy. Dosud (kromě 
některých knižních titulů u některých nakladatelství) metodiky neexistují a i přesto, že někteří 
učitelé vlastní metodiky vytvářejí, nesdílejí je s ostatními. Knihy a metodiky projektu Setkání 
s knihou do budoucna přispějí k systematické práci učitelů v hodinách čtení. 

Pro období 2019 - 2021 jsme se projektem Kvalitní škola = kvalitní učitel II (registrační 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012243, finanční krytí 757 003,- Kč) zapojili do Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je další zvýšení kvality vzdělávání, výchovy a 
proinkluzivnosti posílením pedagogického sboru 2 školními asistenty (třída + oddělení školní 
družiny) a doučováním žáků, ohrožených školním neúspěchem. 
 
f) Spolupráce školy se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery  

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí: kdykoli po vzájemné dohodě 
s vyučujícím mohou navštívit školy, v době třídních schůzek a konzultací (minimálně 2 x za rok), 
v rámci Dne otevřených dveří, projektových dnů, ve dny akcí pro veřejnost (jarní a zimní dílny + 
jarmark, vernisáž, akademie – Den matek, Vánoce, To nejlepší z úrody). Při škole pracuje Spolek 
rodičů Krmelín (dříve Unie rodičů), který s pedagogickým sborem školy každoročně připravuje a 
realizuje hodnotné akce pro žáky školy: prosincovou Mikulášskou nadílku, únorový Dětský 
maškarní bál, červnové akce Den dětí, školní výlet. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy 
informováni každý týden prostřednictvím webových stránek školy www.zskrmelin.cz (aktuální 
týdenní plán školy, týdenní plány jednotlivých tříd), elektronicky třídními učitelkami, 
prostřednictvím článků v krmelínském Zpravodaji.                                                                                            
Od ledna 2006 zahájila v souladu s §167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb. svou pravidelnou činnost 
tříčlenná Školská rada. V roce 2015 byla zvolena šestičlenná Školská rada, která se schází                      
3 – 4 x ročně. Významná spolupráce v oblasti zlepšování technického stavu školy probíhá ve 
spolupráci se zřizovatelem školy (jednání se starostkou, Radou obce, zastupitelstvem obce) a 
sponzory školy. 

Škola v letech 2013 – 2018 spolupracovala s Jazykovou školou Cloverleef Ostrava při organizaci 
výuky angličtiny, od roku 2015 s TJ Sokol Krmelín (miniházená), se Střediskem volného času 
Ostrava – Zábřeh při organizování volnočasových aktivit a zájmových kroužků pro žáky školy 
(florbal, futsal, keramika, angličtina, roztleskávačky, aerobik, zumba, programování, společenské 
tance), s AK SSK Vítkovice (atletika), od roku 2017 s Rytmik Ostrava (vaření, gymnastika) a Vysokou 
školou báňskou Ostrava (kybernetika). 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskrmelin.cz/
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3.  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1. Základní filosofie  
 

Zaměření a cíle školy 
−poloha školy v klidném venkovském prostředí 
−úzká spolupráce a dobré vztahy se zákonnými zástupci, se zřizovatelem a dalšími institucemi 
−spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáků 
−tradice školy 

 
 Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vycházeli z tradic školy v oblasti vzdělávání, 
mimoškolních aktivit a inovativních projektů:  
−pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola projekty, školní družinu,   
  pestrou nabídku volnočasových aktivit 
−snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně  
  vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou  
  projektových dnů školy 
−individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích,  
  olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností 
−do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,  
  vývojovými a zdravotními poruchami, žáky talentované a nadané 
−kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje i spoluprací s úplnými základními školami v okolí 
−škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich zákonným zástupcům, kdy základní z priorit je  
  kvalitní komunikace se širokou veřejností  
−pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost  
  zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně 
−vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů a přenášení inovací do výuky 
 
Cíle vzdělávání 
−naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a  
  na další studium 
−vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků,  
  zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě,        
  k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit 
−učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 
−vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;  
  rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 
−vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám  a duchovním hodnotám, učit je   
  žít společně s ostatními lidmi 
−pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a  
  uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní  životní a  
  profesní orientaci 
−škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách. 

 
Priority školy a školního vzdělávacího programu 
−výuka cizích jazyků od 2. ročníku 
−praktické použití výpočetní a komunikační techniky žáky a učiteli v celém výchovně – vzdělávacím  
  procesu  
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−zdravý životní styl – vhodné trávení a plánování volného času jako prevence proti drogám,  
  kouření a civilizačním chorobám, vytváření dlouhodobých návyků k celoživotní pohybové  
  činnosti, péče o zdraví, tělesnou a duševní hygienu, sebepoznávání fyzických a duševních změn  
  při vývoji člověka jako osobnosti 
−ekologie: otázka trvale udržitelného rozvoje, vztahu dětí k přírodě, poznávání okolí svého  
  bydliště  
−volba povolání – směřování celého výchovně vzdělávacího procesu k odpovědné a vhodné  
  volbě studijního nebo učebního oboru 
−učení žáků znalostem a dovednostmi uplatnitelným v dalším jejich životě, tzn. méně  
  encyklopedických poznatků a více zacílit na učení se zaměřením na praxi 
−zavádění efektivních metod výuky (skupinové – kooperativní a projektové vyučování), vedoucí  
  žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu 
−vedení žáků k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu a jeho     
  součástí 
−rozvíjení stejné péče pro všechny žáky 
−rozvíjení silných stránek školy 
−eliminace a napravování zjištěných nedostatků ve výchově a vzdělávání 
 

Obecná charakteristika   

Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola:                                                                                                 
- navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze vzdělávacího programu Základní          
škola                                                                                                                                                                                                                                            
- vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání                                                   
- zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení                                                                               
- používá takové činnosti, které na základě pozorování a hovoru o pozorovaném vedou žáky       
k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů                                                                                            
- předkládá jasné možnosti mezipředmětových vztahů                                                                                         
- řadí poznatky do systému, dbá na návaznost učiva a jeho propojování                                                              
- dává žákům příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání                                                                        
- zdůrazňuje orientaci na osobnost žáka, přirozeně vede k diferenciaci ve vyučování                                        
- vede žáky k samostatnému projevu, k získání nových vědomostí vlastní činností                                           
- dává žákům možnosti využívat při práci samoučení a samokontrolu                                                                 
- zdůrazňuje komunikaci a spolupráci mezi žáky                                                                                             
- vede k projektovému a skupinovému vyučování                                                                                               
- umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo školu                         
- pokládá za základní vědomosti ty, kterých se dá prakticky využívat, které jsou potřebné k dalšímu 
vzdělávání, dbá na jejich zvládnutí všemi žáky                                                                                                 
- podporuje ty postupy a formy práce, které umožňují žákům maximálně využívat vlastních 
zkušeností, užívat zdravý rozum                                                                                                                           
- vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo 
více smysly, rozumět mu, zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení                                          
- předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění žáků                                                                                   
- umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny žáky, tj. jak pro žáky 
zdravotně či sociálně znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem 
o některou oblast                                                                                                                                                                      
- směřuje k poznávání zdraví jako významné životní hodnot.                                                                              

V popředí záměrů a cílů školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola je rozvoj tvořivosti 
žáků. Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je motivovat žáky tak, aby měli radost 
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z pochopení probíraného učiva. Přitom je třeba respektovat jejich individuální vlohy. Aby žáci byli 
schopni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů, je třeba podporovat jejich samostatnost, 
sebejistotu, zodpovědnost, pozitivní sebehodnocení. Učitelé se pro žáky stanou partnery 
a poradci, pomocníky na cestě za samoobjevováním, stanou se jejich oporou.  Veškerá činnost  
pedagogů a především žáků musí být doprovázena pocity uspokojení a radosti z dobrých 
výsledků.                                                                                                                                                  

Dalším principem tvořivé školy je ta skutečnost, že žák je stále podněcován k produkování 
myšlenek, nápadů, kladení otázek, odpovídání. Často se tak děje při činnostním učení, ať už 
s pomůckami, nebo na základě úloh ze života. Důraz je kladen na využívání poznatků v rámci 
smysluplných celků, na individuální porozumění a nepřetěžování žáků. Každá činnost, která žáka 
zapojuje do vyučovacího procesu, která mobilizuje jeho síly, je tou nejlepší metodou získávání 
nových zkušeností. Ve srovnání s tradičními metodami je činnostní metoda mnohosmyslová, 
motivující a je velmi často zdrojem pozitivních prožitků, bez pasivního osvojování si hotových 
poznatků. Žákům v různých vyučovacích předmětech při činnostech proto vytváříme situace, které 
budou schopni řešit. Vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, 
posiluje se v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci.  

                                                              

Tvořivá škola zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Individualizovaným učením 
rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování 
vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a na jeho práci (činnostech). Uváděný vzdělávací 
program uplatňuje též výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší 
individualizaci.  

Pedagog má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se zobrazuje mysl 
žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup výuky pozorované individuální práci 
žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním 
spolužákům. Velký význam má také to, že nikdo není izolován. Vzájemná nápodoba činností a 
vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování. Vlastní činnosti zařazujeme do výuky krátce a často 
v různých formách, aby upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později k znovuobjevení 
poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak bezduchému 
memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní individualizovaná výuka s využitím 
činností žáků a zpětné vazby přináší do vyučovacích hodin přirozenou potřebu diferenciace a 
skupinové práce. Při hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen učitelem, ale i žáky 
navzájem. V rámci školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola se realizuje harmonický 
rozvoj tělesných i duševních schopností každého dítěte.  

Činnostní učení umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými 
výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit 
každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje 
se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností a jistotou 
dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho 
osobnost ve své mnohostrannosti. 

 

Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení 

1. Tempo výuky se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě. 

2. Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku. 

3. Každý den přináší dítěti pokrok. 

4. Činnostní učení neustále podněcuje zájem žáků o učení. 
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5. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě. 

6. Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším 
pracovním návykům. 

7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat 
s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat. 

8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně. Činnostní učení napomáhá 
rozvoji schopností všech žáků. 

9. Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám o tom, 
co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji. 

10. Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo 
i podprůměrné. 

11. Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji 
nadaných žáků.  

12. Výsledky jsou trvalejší – pokračuje se až po zvládnutí předchozí látky většinou žáků. Stálé 
podněcování žáků k samokontrole a sebehodnocení, které činnostní výuku vždy provází, přivádí 
mnohé žáky k dovednosti pracovat bezchybně. 

13. Činnostní učení vyhovuje dětem typů zrakového, sluchového i motorického, protože se do 
výuky zapojuje více smyslů. 

14. Hodnocení žáků je snadnější, neboť učitel může průběžně sledovat pokroky v pochopení 
a aplikaci učiva. 

15. Při činnostním učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem i mezi žáky 
navzájem. Tento kontakt se postupně přetváří ve společně uznávaná pravidla naplněná 
aktivitou, spoluprací, prostorem pro každého. 

16. Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede činnostní učení k přirozené integraci dětí 
ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. 

 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

       Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola se v plném rozsahu ztotožňuje s výchovně 
vzdělávacími cíli a kompetencemi uváděnými v RVP ZV. 

Klíčové kompetence  

Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 
rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně 
přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince 
přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 
společnosti. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah 
i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 

ŠVP vymezuje klíčové kompetence na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci 
základního vzdělávání. Je to komplexní výbava, kterou žáci během základního vzdělávání poznají a 
která jim umožní efektivněji jednat a lépe využít všeho, čemu se naučili; tvoří základ všeobecného 
vzdělávání – pro celoživotní vzdělávání, při osobním rozvoji, při zapojování do společnosti i pro 
vstup na trh práce. 
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence 
k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence 
občanské; kompetence pracovní. 
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Kompetence k učení                                                                                                                                     
−klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 
−učíme žáky pracovat s informacemi, vyhledávat vzájemné souvislosti a vytvářet vlastní názor na      
  svět 
−předkládáme možnosti způsobů práce (individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová práce,  
  projektové vyučování) 
−vedeme žáky k plánování úkolů a postupů, k efektivnímu plánování života 
−ukazujeme žákovi důležitost sebehodnocení a umožňujeme žákům zažít úspěch  
Kompetence k řešení problémů 
−žákům zadáváme problémové úkoly, při nichž žáci kombinují informace z různých zdrojů 
−pracujeme s chybami 
−rozvíjíme schopnost žáků vyhledávat informace, využívat různé studijní materiály a zdroje (včetně  
  internetu), propojujeme učivo s praxí 
−vedeme žáky k vlastnímu vyjádření v diskuzi, ke kritickému postoji 
−volíme metody k soustavnému rozvoji logického myšlení   
Kompetence komunikativní 
−vedeme žáka k přesnému pojmenování věcí a jevů, svých myšlenek a názorů 
−zařazujeme vysvětlení problematiky vlastními slovy, převyprávění získaných informací  
  z nejrůznějších zdrojů 
−učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, reagovat – samostatně obhájit  
  nebo vyvrátit názor 
−podporujeme vytváření kladných mezilidských vztahů, zařazujeme skupinovou práci 
Kompetence sociální a personální 
−používáme skupinovou práce, zadáváme různé role úkoly, pracujeme podle daných pravidel 
−podporujeme dobré vztahy mezi žáky (tolerance), klidné, vstřícné a přátelské klima školního  
  prostředí 
−vedeme žáky k vzájemné pomoci, respektování názorů, práce a výrobků druhých  lidí 
−zajímáme se, jak žákům vyhovuje způsob výuky 
Kompetence občanské 
−vedeme žáky k chápání a dodržování pravidel slušného chování, vytváříme žebříček hodnot 
- učíme se respektovat a pochopit práva a potřeby druhých, chápeme odlišnosti mezi lidmi      
  (kultura, etnika, apod.) 
−seznamujeme žáky s pravidly demokratického světa  
−zajímáme se o kulturní a historické tradice země 
−vedeme žáky k aktivnímu zapojení do péče o své okolí, kultury, sportu 
−vychováváme k zodpovědnému chování (krizové situace – prevence) 
Kompetence pracovní 
−motivujeme žáky k zapojení do oblasti světa práce 
−plánujeme exkurze do různých oblastí pracovní orientace 
−propojujeme získané vědomosti s dovednostmi 
 
 
Průřezová témata: 

1.Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
             Sebepoznání a sebepojetí - Čj 1. – 3., M 1. – 3., Inf. 4., Prv. 1. – 3., Přír. 5., VV 2. – 5.,  
                                                              HV 4. –5., TV 1. - 3 
             Seberegulace a sebeorganizace –  Čj 2., Inf. 4., Přír. 4. – 5., Pč  4. – 5. 
             Psychohygiena -Čj 4.- 5., TV 1. – 3., Pč  4. – 5. 
 Kreativita - Čj  3. - 5., Inf. 4. – 5., VV 3. – 5., HV 1. – 5., 
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 Poznávání lidí - Čj 1. – 5., Prv. 2. – 3., Vl 4.,  
 Mezilidské vztahy - Čj  4. - 5., Aj 3., Prv. 1. – 2. 
 Komunikace - Čj 2. - 5., Aj 3., Prv. 1. – 3., Přír. 5., Hv  4. – 5. 
 Kooperace a kompetice - Čj 1. - 5., Prv. 2. – 3., Vlast.  4. – 5., TV 1. – 3., Pč  4. – 5. 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - Čj 5., M 1. – 5. 
 Hodnoty, postoje  Čj  4. – 5. 
     2. Výchova demokratického občana (VDO) 
 Občan, občanská společnost a škola – Vlast. 4., 5. 
 Občan, občanská společnost a stát -  Vlast. 5. 

Formy participace občanů v politickém životě – Vlast. 4 
 Principy demokracie jako forma vlády a způsobu rozhodování – Vlast. 5. 
     3.  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

Jsme Evropané – Vlast. 4. 
             Evropa nás zajímá – Vlast. 5., HV 4. – 5. 
 Objevujeme Evropu – Vlast. 5., Aj 4. – 5. 
     4. Multikulturní výchova (MUV) 

Kulturní diference - Čj 4. – 5. 
 Lidské vztahy - Čj 4.- 5., Aj 3., Vlast.  4. – 5., 

Multikulturalita – Inf. 4. –5., VV 1. –3. 
 Etnický původ – Vlast. 5. 
     5.  Environmentální výchova (EV) 
 Ekosystémy – Prv. 2. –3., Přír. 4.- 5.,  
 Základní podmínky života  - Přír. 4.- 5., 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Přír. 4.- 5.,  
 Vztah člověka k prostředí - Prv. 2. –3., Přír. 4.- 5.,  
      6.  Mediální výchova (MEV) 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Čj 4. – 5. 
 Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - Čj 5., VV 4. –5. 
 Stavba mediálního sdělení - Čj 5. 
 Vnímání autora mediálního sdělení - Čj 5. 
 Fungování a vliv médií ve společnosti - Čj  5. 
 Tvorba mediálního sdělení - Čj 4.- 5., Inf. 4. –5., 
 Práce v realizačním týmu - Čj  4. –5. 
 
 Způsob začlenění projektových dnů 
 

Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou 
projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího 
obsahu ŠVP. Projektové dny jsou zakomponovány do práce školy podle aktuální situace. Pro 
realizaci projektových dnů není čerpáno disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu 
a realizaci konkrétních projektů jsou zodpověděni určení vyučující. 
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3.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

 Vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. 

 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními 1. stupně 
 

O zařazení žáka do podpůrného opatření 1. stupně rozhoduje ředitel na základě 
doporučení školního poradenského pracoviště a s přihlédnutím k možnostem školy 
(architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, 
zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči 
atd.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost 
jiné školy od bydliště dítěte atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Plán pedagogické podpory (dále PLPP) sestavuje třídní učitelka. PLPP má písemnou 
podobu, termín přípravy stanoví ředitel školy. Zpracování předchází konzultace s ostatními 
vyučujícími žáka. PLPP zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení cílů 
podpory, popis podpůrných opatření 1. stupně (úprava metod, forem a organizace výuky, 
hodnocení), způsob vyhodnocování naplňování plánu. PLPP je průběžně aktualizován. V případě 
nenaplnění vzdělávacích potřeb žáka škola doporučí zákonnému zástupci využití poradenské 
pomoci školského poradenského zařízení (např. pedagogicko – psychologická poradna). 

Školní poradenské pracoviště tvoří ředitel školy, který koordinuje jeho činnost, dále 
učitelka mající na starost péči o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro daný školní rok, 
školní metodik prevence a konzultační tým (třídní učitelka, popř. koordinátor ŠVP).                                                                                                                                                                                                                     

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními 1. stupně jsou v 
naší škole  v oblasti organizace výuky využívány:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- střídání forem a činností během výuky                                                                                                                 
- využívání skupinové výuky                                                                                                                                  
- postupný přechod k systému kooperativní výuky                                                                                           
- v případě doporučení zařazování krátké přestávky do vyučovací hodiny 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními 2. - 5. stupně 
 

 O zařazení žáka do podpůrného opatření 2. - 5. stupně rozhoduje ředitel na základě 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka a na základě doporučení školského  
poradenského zařízení (dále ŠPZ) s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, 
asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními 
či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči atd.) i místním specifikům 
(dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte 
atd.).                                                                                                                                      
 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále IVP) 
zpracovává učitelka mající na starosti péči o konkrétního žáka pro daný školní rok na základě 
doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP je zpracován do 1 měsíce, má písemnou 
podobu a je součástí dokumentace školní matriky. IVP se zpracovává ve spolupráci se školským 
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poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. S IVP jsou seznámeni všichni pedagogové 
školy.                                                                                                                                                       

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 
využívána podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory                                                                                                                                                        
a) v oblasti metod výuky:                                                                                                                                  
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků                                                                                              
- používání takových metod a forem práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné          
vazby žákovi                                                                                                                                                                  
- kladení důrazu na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu                                                      
- respektování pracovního tempa žáků                                                                                                                     
- poskytování dostatečného času ke zvládnutí úkolů                                                                                               
b) v oblasti organizace výuky :                                                                                                                            
- střídání forem a činností během výuky                                                                                                                 
- využití skupinové výuky                                                                                                                                  
- využití systému kooperativní výuky                                                                                                                
- vkládání krátkých přestávek mezi jednotlivé činnosti                                                                               
Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 
 Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 
vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností a dále v 
dovednostech sociálních, pohybových, manuálních a uměleckých.  
           Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje 
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 
rozumových schopností a dále v dovednostech sociálních, pohybových, manuálních a uměleckých.  
Zjišťování nadání provádí ŠPZ ve spolupráci se školou.                                                               
 Ředitel školy může v rámci podpůrných opatření :                                                                                                                                                              
- povolit předčasný nástup dítěte ke školní docházce                                                                                                                                
- vytvářet v určených předmětech skupiny pro žáky stejného či různého ročníku                                                           
- umožnit žákovi účast ve výuce ve vyšším ročníku                                                                                         
- zadávat specifické žákovské úkoly/ projekty  jako přípravu na celostátní/mezinárodní soutěže                                                                                                
- rozšířit obsah vzdělávání nad rámec školního vzdělávacího programu                                                                  
- přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku na základě komisionálních zkoušek                                
 Individuální vzdělávací plán žáka nadaného a mimořádně nadaného žáka (dále IVPN) 
zpracovává pro daný školní rok třídní učitelka ve spolupráci se ŠPZ, ostatními vyučujícími 
předmětů (v nichž se projevuje nadání žáka) a zákonným zástupcem žáka. IVPN je zpracován do       
1 měsíce po obdržení doporučení ŠPZ, má písemnou podobu a je součástí dokumentace školní 
matriky. Může být doplňován a upravován během školního roku a vždy jsou s ním seznámeni 
všichni pedagogové školy. Poskytování vzdělávání podle IVPN lze pouze na základě písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka, který zajistí třídní učitelka. Součástí IVPN je 
termín vyhodnocení naplňování tohoto plánu.                                                                                           
 Školní poradenské pracoviště tvoří ředitel školy, který koordinuje jeho činnost, dále 
učitelka mající na starost nadaného či mimořádně nadaného žáka pro daný školní rok.  Při 
vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných naše škola spolupracuje s MENZOU ČR, se 
kterou probíhají konzultace podle aktuální potřeby. 



 

17 

 

        Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže 
vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je 
vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu 
(např. Společnost pro talent a nadání, MENZA).                                                                                                      
 Významnou roli při naši práci má zdůvodňování zvoleného řešení. V rámci využívání různých 
metod práce a postupů každý pedagog:                                                                                                                          
- používá činnosti, které vedou žáky k objevování poznatků, vztahů a k řešení problémů                                                                                             
- řadí poznatky z výuky do systému                                                                                                                    
- dbá na návaznost učiva a jeho propojování                                                                                               - 
- dává žákům příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání                                                                     
- zdůrazňuje orientaci na osobnost žáka, přirozeně vede k diferenciaci ve vyučování                                                        
- vede žáky k samostatnému projevu, k získání nových vědomostí vlastní činností                                                       
- dává žákům možnosti využívat při práci samoučení a sebekontrolu                                                                            
- zdůrazňuje komunikaci a spolupráci mezi žáky                                                                                                      
- vede k projektovému a skupinovému vyučování                                                                                                   
- umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo škol                         
- pokládá za základní vědomosti ty, kterých se dá prakticky využívat, které jsou potřebné k dalšímu        
vzdělávání, dbá na jejich zvládnutí všemi žáky                                                                                                      
- podporuje ty postupy a formy práce, které umožňují žákům maximálně využívat vlastních 
zkušeností, užívat zdravý rozum                                                                                                                        
- vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo 
více smysly, rozumět mu, zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení                                                                                 
- předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění žáků                                                                                                                   
- umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky                                                                           
- směřuje k poznávání zdraví jako významné životní hodnoty 
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4. Učební plán pro 1. – 5. ročník základního vzdělávání       
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět                                        Ročník Minimální 
časová 
dotace 

Disponibilní 
hodiny 

Celkem 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

8  8  7 + 1 6 + 1 6 + 1 35 + 3 38 

Anglický  
jazyk 

0 + 1 0 + 1 3 3 3 9 + 2        11 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4        24 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika - - - 0 + 1 1 1 + 1          2 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2  2 + 1 - -  
 

12 

 
 

+ 3 

 
 

15 Přírodověda - - -  
3 + 1 

 
3 + 1 

Vlastivěda - - - 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  5 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 7  7 

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

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 + 1 5 + 1 6 

Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 19 + 1 20 + 2 21 + 3 22 + 4 22 + 4 104         + 14        118 

Celkový týdenní počet hod. -  maximum týdně  20 22 24 26 26                                                                 118 

 
 
Poznámky : 
12 disponibilních hodin ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a 
jeho svět přispěje k lepšímu upevnění KK a PT žáků školy. 
Disponibilní hodina ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je zařazena díky modernímu ICT (PC, 
iPady, 3 PANEL) a poslouží k upevnění ICT dovedností žáků školy.  
Disponibilní hodina ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je zařazena díky dobře vybavené učebně pro pracovní 
činnosti.
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5.  Učební osnovy 

Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů 

Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola realizuje požadavky na základní vzdělávání 
žáků prostřednictvím vzdělávacích oblastí a pro školní praxi určuje vyučovací předměty. 

Vzdělávací oblast: Vyučovací  předmět: 

 Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura 
 – Anglický jazyk 
 Matematika a její aplikace – Matematika 
 Informační a komunikační technologie – Informatika 
 Člověk a jeho svět – Prvouka 
                                                                                        – Přírodověda 
                                                                                        – Vlastivěda 
 Umění a kultura – Hudební výchova 
 – Výtvarná výchova 
 Člověk a zdraví – Tělesná výchova 
 Člověk a svět práce – Praktické činnosti 
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5.1 Český jazyk a literatura 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejíž cílem je zejména podpora 
rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 
uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacím oboru Český 
jazyk a literatura. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech 
vzdělávacích oblastí. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou 
potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování 
poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené 
i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské 
společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní 
mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli 
pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání 
okolního světa i sebe sama. Na 1. stupni ZŠ vyučujeme český jazyk v celkové dotaci 40 hodin 
rovnoměrně rozložených do všech pěti tříd 1. stupně. 
         Týdenní časová dotace je v 1. - 3. ročníku 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin. Vzdělávací 
obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost 
je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. 
Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

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

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

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory 
o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a 
rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 
literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 
ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
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Využívají se všechny metody a formy práce založené na spolupráci žáků ve dvojicích i ve 
skupinách, vzájemně se učí a prezentují. Řeší problémové úkoly. Důraz je kladen na 
komunikační dovednosti žáků, vhodnou interpretaci přečteného textu, na jednoduchý popis 
struktury jazyka literárního díla, na ústní i písemné formulování dojmů z individuální četby, 
návštěvy kulturních akcí. Žáci prakticky využívají pravopisné i gramatické poznatky, rozlišují 
spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňují jejich užití. Samostatně se orientují 
v jazykových příručkách a slovnících. Chápou význam běžně užívaných slov, umí je vyslovovat.  
 
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 

−rozvíjet dovednosti potřebné k osvojování učiva 

−používat osvojené dovednosti z jazykového vzdělávání v jiných oblastech 

−používat získané jazykové informace 

−poznávat mluvnické a literární termíny související s probíraným učivem 
Kompetence k řešení problémů 

−nalézat samostatně pravidla, jimiž se řídí probírané mluvnické jevy 

−umět nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení 
Kompetence komunikativní 

−formulovat správně obsah sdělení v rámci probíraného žánru 

−porozumět probíraným literárním textům 

−rozšiřovat slovní zásobu pomocí literárního a gramatického učiva 

−zvládnout správnou a srozumitelnou stavbu větných celků 
Kompetence sociální a personální 

−diskutovat v malých skupinách v rámci třídy 

−dokázat požádat o radu a pomoc 
Kompetence občanská 

−respektovat, chránit, ocenit národní tradice a kulturní dědictví 

−zapojit se aktivně do kulturního dění v obci a regionu (soutěže, výstavy, kulturní programy) 
Kompetence pracovní  

−organizovat efektivně svou práci 
 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

Průřezové  
téma 

Poznámky 
pomůcky 

respektuje základní 
komunikační pravidla    
rozhovoru 

−výběr vhodných komunikačních 
prostředků a výrazů, zdvořilostní 
obraty 

 
1.- 3. 

 

OSV  
- kooperace,    
  navázání na    
  myšlenku, odstou- 
  pení od  nápadu 

 

porozumí písemným           
nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

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

 

 
 

1.- 3. 

OSV  
- sebepoznání 
- seberegulace 
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plynule čte s         
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu  
a náročnosti 

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

 
 

3. 

OSV  
- sebepoznání 

 

pečlivě vyslovuje, opravuje 
svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 

−správné použití slovního  
       přízvuku a vhodné  
       intonace 

 
 

3. 

  

v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

−rozvíjení znělého hlasu, nácvik 
přiměřeného tempa řeči a 
správného dýchání 

1.- 3.   

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

−členění jazykového projevu 
 

    
     2.-3. 

OSV 
 –   sociální rozvoj : 
komunikace 

 

na základě vlastních    zážitků 
tvoří krátký mluvený projev 

−souvislé jazykové projevy, 
využívání jednoduché osnovy 

1.- 3.   

zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

−dodržování hygienických návyků 
správného psaní 

1.- 3.   

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

1.A      -  automatizace psacího pohybu  
2.hy        a odstraňování individuálních  
3.n          nedostatků písemného  
4.            projevu 

 
 

3. 

  

píše věcně i formálně správně   
jednoduchá sdělení. 

5.P       -  plynulý a úhledný písemný  
6.pro       projev 

 
2.-3. 

  

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

−vyprávění pohádky nebo  
povídky, spojování obsahu textu s 
ilustrací 

 
 

1.- 3. 

 
 

 

 

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

−hláskosloví, stavba slov, nauka o 
slově 

 
 

1.- 2. 

  

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

7.       –  - vyjmenovaná slova a slova  
k               k nim příbuzná 

- slova nadřazená, podřazená,  
8.             souřadná a slova opačného      

  významu 

     
     2.-3. 

  

 

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

−třídění slov 
−seznamování se s některými     
  slovními druhy              

 
 

1.- 3.  

  

rozlišuje slovní druhy v 
základním tvaru 

−ohebné a neohebné slovní 
druhy 

1.-3.   

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

9.   
−souvislý mluvený projev,     
  význam slov 

 

 
 

1.- 3. 

  

spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy 

 
−věta a souvětí, spojky a jejich 
  funkce, spojovací výrazy 

 
2.- 3. 
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rozlišuje v textu druhy vět 
podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky 

−druhy vět podle postoje  
  mluvčího výběr vhodných    
  jazykových prostředků 

2.- 3.   

odůvodňuje a píše správně: 
i,í/y,ý po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech; slova se skupinami dě, 
tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s 
ú/ů; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování 

−znalost správného pravopisu  
  dle očekávaného výstupu 

2.- 3.   

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

 
−reprodukce textu, přednes 
básně    
  nebo úryvku prózy 

 
 

1.- 3. 

  

vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 
 

−líčení atmosféry příběhu  
 2.- 3. 

  

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

−základy literatury - poezie 
(pojmy: báseň, rým, sloka, 
přednes), próza (pojmy: pohádka, 
povídka, postava, děj, prostředí) 

 
 

3. 

  

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

−volná reprodukce textu 
dramatizace pohádky, povídky 
nebo básně 

 
 

3. 

  

čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

− uvědomělé plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů 
−tiché čtení s porozuměním 

  
   4. - 5. 

OSV 
- psychohygiena 

 

 

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

−vyhledávání klíčových slov, 
pozorné vnímání podrobností a 
hledání jejich významu v celku 

 
 

4. 

OSV 
- kreativita 

 

posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení. 

−orientace v textu    4. -  5. OSV  
hodnoty a postoje 

 

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

10.        -     vystižení jádra sdělení 
      orientace v naučných textech     
      přiměřených věku 

 
4.-5. 

OSV 
kreativita 
MEV 
práce v realizačním 
týmu 

 

vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

−pravidla dialogu, 
       vyprávění dle osnovy 

 
4. 

OSV 
poznávání lidí 

 

rozpoznává manipulativní 
komunikaci v reklamě 

−porovnávání názorů, tolerance 
při řešení konfliktních situací 

4.-5. MEV 
kritické čtení a 
vnímání mediálního 
sdělení 

 

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

−členění vět, frázování, síla a 
barva hlasu 

4.-5. MEV 
tvorba mediálního 
sdělení 
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rozlišuje spisovnou a 
nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle 
komunikační situace. 

−spisovná, hovorová a 
nespisovná mluva 

4.-5. OSV 
mezilidské vztahy 

 

rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary. 

−spisovné tvary slov v psaném a 
mluveném projevu 

4.-5.   

píše správně po stránce 
obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

−orientace ve stavbě textu, 
členění na odstavce 

4.-5. MUV 
kulturní diference 

 

sestaví osnovu vyprávění a na 
jejím základě vytváří krátký 
mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

−pravidla sestavování osnovy, 
členění příběhu 

4.-5. OSV 
komunikace 

 

porovnává významy slov, 
zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova 
vícevýznamová 

−význam slov, slova jedno- 
významová a 

mnohovýznamová 
−slova opačného a stejného 
významu 

4.-5. MUV 
lidské vztahy 

 

rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a 
koncovku 

−stavba slova 4.-5. OSV 
kooperace a 
kompetice 

 

 

určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu. 

−slovní druhy a jejich třídění 
−tvary slov 
−mluvnické kategorie sloves a 
podstatných jmen                 
 

 
 

5. 

MEV 
Interpretace 
mediálního sdělení 

 

vyhledává základní skladební 
dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje 
základ věty. 

−práce s větou 
 

 
 
       5. 

  

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

−výstavba věty, základní větné 
členy 

−věta jednoduchá a souvětí 
−smysluplné uspořádání vět 
jednoduchých do souvětí 

 
 

5. 

MEV 
−stavba mediálního 
sdělení 

 

užívá vhodných spojovacích 
výrazů, podle potřeby projevu 
je obměňuje. 

−rozmanité spojovací výrazy  
5. 

  

píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách. 
 
 

−vyjmenovaná slova, práce se 
skupinami slov s y/ý uvnitř slov 
hledání a dotváření slov 
příbuzných 

 
 

5. 

MEV 
−vnímání autora  
sdělení 

 

zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu 

−shoda přísudku s podmětem 5.   

vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

−zážitkové čtení a naslouchání 
−nalézání příčin věcí a 
porozumění jim 

5. MEV 
−fungování a vliv 
médií ve společnosti 

 

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

−tvořivé činnosti s literárním 
textem, volná reprodukce, 
dramatizace textu, ilustrace k 
přečtenému, vystižení děje 
−vlastní tvorba na libovolné téma 

5.   
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rozlišuje různé typy 
uměleckých textů. 
 
 

−druhy a žánry dětské literatury 
−lidová slovesnost 
−literatura umělecká a věcná 
−literatura v proměnách času 

 
5. 

  

při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy, 
pracuje ve skupině na vytvoření 
menšího inscenačního tvaru a 
využívá přitom různých 
výrazových prostředků, 
prezentuje inscenační tvar před 
spolužáky, na základě 
sebereflexe a reflexe spolužáků 
a učitele na něm dále pracuje, 
sleduje a hodnotí prezentace 
svých spolužáků 

−literární pojmy 
−přirovnávání, výrazy : básnické, 
přenesené, zastaralé 
−verš, rým 
−dramatická situace, příběh a 
řazení situací v časové 
následnosti 

5.   

projevuje somatické 
dovednosti a kombinuje je za 
účelem vyjádření vnitřních 
stavů a emocí vlastních i určité 
postavy 

−psychosomatické dovednosti 
(práce s dechem, správné tvoření 
hlasu, držení těla, verbální a 
neverbální komunikace) 

5.   

pracuje s pravidly hry 
a jejich variacemi, dokáže 
vstoupit do role a v herní 
situaci přirozeně a přesvědčivě 
jednat 

−herní dovednosti (vstup do role) 
−sociálně komunikační doved- 
nosti, dodržování pravidel 

5.   
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             5.2 Anglický jazyk 
           

           Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 
souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu. Cílem 
je nejen poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i 
pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních 
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Týdenní 
časová dotace je v 1. - 2. ročníku 1 hodina, ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny. 
 Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a 
běžných konverzační frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich 
pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před 
výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si 
z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. 
Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a 
literatura (např. časování sloves).  

  
Klíčové kompetence: 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 

−pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 

−propojovat probraná témata a jazykové jevy 

−vyhledávat samostatně nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině 
Kompetence k řešení problémů 
−řešit jednoduché problémových situací v cizojazyčném prostředí 
−nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem 
−naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba 
Kompetence komunikativní 

−porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

−umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 

−rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

−využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktů a vztahů 
Kompetence sociální a personální 

−zvládnout v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

−dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování  

−spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu 
Kompetence občanské 

−získat představy o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnání s českými zvyky  

−umět srovnat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České 
republiky. 
Kompetence pracovní 
−pracovat samostatně s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
−využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 
Průřezové téma 

    Poznámky 
pomůcky 

osvojuje si správnou výslov-
nost hlásek (J.B.E.), pamatuje 
si slova podle skupin hlásek, 
rozumí jim a používá je 

−skupina hlásek s, a, t, i, p, 
  n a jejich znaky 
−sloveso is/isn´t 
−předložky in, at 

         1.  Písničky spojené 
s hláskami s, a, t , i, 
p, n a větami  
it is a../it isn´t a… 

rozumí jednoduchým 
pokynům a větám, adekvátně 
na ně reaguje 

−komunikace v jednoduché  
  situaci (pozdrav, poděko-  
  vání, představení se,  
  souhlas X nesouhlas,  
  jednoduché pokyny) 

1.   

reprodukuje jednoduché 
anglické texty 

−nácvik výslovnosti 1.  písničky, básničky 

zopakuje a použije slova a 
slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal 

−nácvik výslovnosti 
  slovní zásoby tematických 
  celků 
−číslice 1 - 20 

2.- 3.   

rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

−čtení v rámci slovní    
  zásoby  

 

2.- 3. MUV 
- mezilidské vztahy 

Abeceda, 
čísla 1 – 20, 
zvířata, barvy, 
rodina, oblečení, 
hračky, jídlo 

rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností, reaguje 
na ně verbálně i neverbálně 

−pozdrav a rozloučení 

−představení se 

−vyjádření souhlasu a   
  nesouhlasu 

−sdělení záliby 

−reakce na pokyn 

2.- 3. OSV 
- komunikace 
 
 

 

přiřadí mluvenou a psanou 
podobu téhož slova či 
slovního spojení 

−obrázkový slovník  

−psaní tématické slovní    
  zásoby 

3.  comics 

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

−jednoduchá konverzace v    
  rozsahu probrané slovní  
  zásoby (otázka, zápor,     
  rozkazovací způsob) 

3. OSV 
- komunikace     
 

slovesa být, mít,   
              moci 
vyjádření libosti a 
nelibosti 
osobní zájmena 

rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu 
(pronášeného pomalu, zřetel- 
ně, s pečlivou výslovností, s 
vizuální oporou) 

−poslech jednoduchého      
  mluveného textu v rámci   
  probírané slovní zásoby 

3.   

používá obrázkový slovník 
učebnice 

−obrázkový slovník 
 

3.  obrázkový slovník 
používané učebnice 

píše slova a krátké věty na 
základě textové a vizuální 
předlohy 

−grafická podoba jazyka 

−vztah mezi zvukovou  
  a grafickou podobou slov 

3   
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napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, o rodině, 
činnostech a událostech z 
oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

−zvuková a grafická podoba   
  jazyka - fonetické znaky  
  (pasivně), základní  
  výslovnostní návyky 

−vztah mezi zvukovou a   
  grafickou podobou slov 

−spelling 

4. MUV 
- mezilidské vztahy 

Čas přítomný 
průběhový a prostý 
Vazba there is/ there 
are 
Zájmena ukaz. + 
přivlastňovací 
Množné číslo 

rozumí jednoduchému 
poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně   
a má k dispozici vizuální oporu 

−poslech 
−poslech jednoduché  
  konverzace v souvislosti s     
  tématem 

4.- 5.  Obrázkové 
a poslechové 
materiály: comics, 
časopisy 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, pokud 
jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
podporu 

−pořádek slov ve větě,  
  synonyma, antonyma,  
  kontext, popis místa 

−odlišnosti slovosledu  
  ČJ x AJ 

−četba autentického textu -  
  volný překlad 

4.- 5.  Témata dle použité 
učebnice: domov, 
rodina, škola, volný 
čas, jídlo, oblékání, 
tělo, bydlení, náku-
py, kalendářní rok, 
příroda, zvířata, 
počasí, doprava 

rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

−nácvik výslovnosti, četba  
  textu z učebnice, vázání  
  slov, znělost, neznělost  
  (základní slovní zásoba) 

4.- 5. VMEGS 
 – objevujeme Evropu  

Témata dle použité 
učebnice 

rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností 

−pozdrav a rozloučení 

−poděkování 

−plnění pokynů učitele 

4.- 5. OSV 
- komunikace  

 

vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným 
tématům  

−čtení s porozuměním 
−volný překlad 
−práce s internetem 

4.- 5.  Čas přítomný 
průběhový a prostý, 
minulý prostý  

odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samostatného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat, 
pokládá podobné otázky 

−otázka x odpověď  
  v jednoduché konverzaci     
  na běžné téma 

4.- 5. OSV 
- komunikace  

Čas přítomný 
průběhový a prostý, 
minulý prostý 

používá dvojjazyčný slovník −práce se slovníkem 4.- 5.   

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojených témat 

−tvorba odpovědí 
−používá slovní zásobu  
  v komunikačních situacích 
−používá gramatické 
struktury a typy vět s 
tolerancí elementárních 
chyb, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění 

4.- 5.  Témata dle použité 
učebnice 
  
Čas přítomný 
průběhový a prostý, 
minulý prostý 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám se 
vztahem k osvojeným 
tématům 

−osvojení a používání   
  základní slovní zásoby v  
  komunikačních situacích 
  probíraných tematických  
  okruhů 

4. - 5. OSV 
- komunikace  

Domov, rodina, ško-
la, volný čas, jídlo, tě 
lo, oblékání, bydlení, 
nákupy, doprava, 
příroda, zvířata, po-
časí, kalendářní rok 

vyplní osobní data/údaje −vyplnění formuláře 5.  Osobní údaje 
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5.3 Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
 Matematika jako věda zabývající se vztahy mezi velikostmi, tvary a množstvím, jež 
vyjadřuje pomocí čísel a symbolů, provází žáky celým základním vzděláváním. Poskytuje žákům 
vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, vytváří základ k poznávání 
a studiu dalších přírodovědných oborů. Předmět Matematika má nezastupitelnou funkci při 
rozvoji takových schopností žáků jako paměť, představivost, logický úsudek, řešení problémů. 
Současně přispívá k formování některých rysů žákovy osobnosti jako je přesnost, pečlivost, 
vytrvalost, pracovitost, kritičnost.  

Předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Naplňuje 
očekávané výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, které stanovuje Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Předmět je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 
Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Týdenní časová dotace je v 1. ročníku 4 hodiny,             
ve 2. – 5. ročníku 5 hodin.  
   
Klíčové kompetence: 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 
−propojit matematické vztahy, pojmy a symboly s konkrétními představami  
−propojit učivo matematiky s vlastními životními zkušenostmi  
−vyhodnotit výsledky úlohy vzhledem k jejímu zadání 
−porovnávat použité matematické postupy a získané výsledky 
Kompetence k řešení problémů 
−řešit takové úkoly (problémy), při jejichž řešení aplikuje naučené matematické postupy 
−řešit úkoly vycházejí z reálného života a které vedou k řešení problémů (matematizace 
reálných situací) 
−zvládnout rozbor úkolu a stanovení jednotlivých kroků potřebných k jeho vyřešení 
−ověřit reálnost získaného výsledku 
−hledat různé varianty řešení dané úlohy 
Kompetence komunikativní 
–rozvíjet dovednost svého verbálního vyjadřování (zdůvodňování matematických postupů, 
vyslovování hypotéz, čtení diagramů a grafů) 
–užívat matematický jazyk a symboliku 
Kompetence sociální a personální 
–spolupracovat při řešení problémů ve skupině 
–sebehodnotit se 
–komunikovat s ostatními členy skupiny, taktně vyjadřovat svůj souhlas/nesouhlas s názory jiných 
Kompetence občanské 
–formovat své osobnostní rysy : trpělivost, vytrvalost, přesnost, pečlivost, soustředěnost 
–důvěřovat ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 
–chápat, že matematické vzdělání je součástí lidské kultury (historie matematických poznatků) 
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Kompetence pracovní 
−dodržovat při řešení geometrických úloh rýsováním stanovená pravidla a přesnost 
−dodržovat dohodnutou kvalitu práce a zodpovědný přístup k zadaným úkolům 
 

Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 

 
Průřezové téma 

Poznámky 
pomůcky 

čte a zapisuje a 
přirozená čísla  

−čtení a zápis čísel do 20  
−rozumí slovu polovina 

1.   

porovnává přirozená 
čísla, užívá a zapisuje 
vztah rovnosti a 
nerovnosti. 

−porovnává množství a jejich   
  číselných vyjádření v oboru  
  0 - 20 
−značky > ,<,  

1.  více X méně 
delší X kratší 

užívá lineární 
uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné ose 

−číselná osa 
−číselná řada 
−zobrazování čísla na ose v  
  oboru 0 – 20 
−pojmy: před, za, hned před,  
  hned za, mezi 

1.   

rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary 
a jednoduchá tělesa, 
nachází jejich 
reprezentaci v realitě 

−vyhledávání tvarů v okolí 
−třídění předmětů podle tvaru 
−čtverec, trojúhelník, 
−  kruh, krychle, koule 

1.  skládání obrazců, 
kreslení na 
čtverečkovaný 
papír, stavby ze 
stavebnic 

počítá předměty v 
daném souboru, 
vytváří soubory s 
daným počtem prvků 

−počítání předmětů  
−vytváření skupin předmětů o  
  daném počtu 

1. OSV 
−sebepoznání: rozvoj 
pozornosti a 
soustředění  

stolní hry s kostkou 

provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s přirozenými 
čísly 

−sčítání a odčítání v oboru  
  do 20 s přechodem přes   
  desítku 
−používá aditivní triády 

1. - 2.   

pozná české mince a 
bankovky 

−manipulace s modely peněz 1. - 2.  papírové peníze 

odhadne cenu 
základních potravin a 
celkovou cenu nákupu 

−manipulace s penězy 
−práce s údaji 
−řešení a tvorba slovních úloh  
  ze života dětí 

1. - 2.   

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

−řešení a tvorba slovních úloh    
  ze života dětí 
−má zkušenosti s jevem  
  náhody  

1. - 2. OSV 
−řešení problémů a  
  rozhodování 

 

doplňuje tabulky, 
schémata, 
posloupnosti čísel 

−práce s údaji, tabulky,  
  diagramy, grafy 
−orientace ve schématech,       
  tabulka = nástroj organizace  
  souboru objektů do 100 

1. - 2. OSV 
−sebepoznání 

jízdní řády 

rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné 
útvary v rovině a 
prostoru 

−poznávání, orientace, mode-   
  lování jednoduchých  
  souměrných útvarů podle  
  plánu ve 2D a 3D 

      1. - 2.  dřívkové obrazce, 
origami, čtvereč-
kovaný papír, 
parkety, krychle 
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orientuje se v čase, 
provádí jednoduché 
převody jednotek času 

−určování času (jednotky a  
  jejich jednoduché převody 
−orientace v kalendáři 

1. - 3.  sekunda, minuta, 
hodina, den, 
kalendář 

popisuje jednoduché 
závislosti z praktického 
života 

−závislosti a jejich vlastnosti 
−evidence pomocí ikon, šipek,  
  slov, tabulky 
−tvorba statistického souboru 

1. - 3.   

používá přirozená čísla 
k modelování 
jednoduchých situací 

−vyjadřování počtu a pořadí   
  číslem 
 

1. - 3.   

provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených čísel 

−písemné sčítání a odčítání  
  bez přechodu i s přechodem  
  přes desítku v oboru 0 – 100 
−porovnávání, zaokrouhlování 
−násobení jednomístným  
  číslem 
−pojem slova polovina,   
  třetina, čtvrtina, osmina  

2.- 3.   

čte a zapisuje 
přirozená čísla do 100 

−čtení a zápis čísel do 100 
 

2.  papírové peníze, 
dřívka 

porovnává přirozená 
čísla do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti, 
nerovnosti 

−porovnávání množství a  
  jejich číselného vyjádření v  
  oboru 0 – 100 
−jednotky a desítky ve  
  dvojciferném čísle 
−porovnávání čísel a zápis  
  výsledku porovnání 
−značky > ,<,  

2.   

užívá lineární 
uspořádání, zobrazí 
číslo na číselné ose 

−číselná osa, číselná řada 
−zobrazování čísla na ose  
  v oboru 0 – 100 

2.   

provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s přirozenými 
čísly 

−sčítání a odčítání desítek 
−sčítání a odčítání jedno a  
  dvojciferného čísla 
−násobení formou opakova- 
  ného sčítání 
−dělení na části, dělení po       
  částech 

2.   

rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary 
a jednoduchá tělesa, 
nachází jejich 
reprezentaci v realitě 

−základní rovinné útvary 
−tvorba sítě krychle 
−intuitivní představa měření 
  obsahu mřížkového   
  čtyřúhelníku 
−jednotky délky, objemu  

2. - 3. OSV 
−sebepoznání a  
  sebepojetí  

kreslení podle 
pravítka, skládání 
útvarů z troj/čtyř -
úhelníků, stavby z 
krychlí podle 
obrázku 

využívá při pamětném  
i písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání, 
odčítání 

−princip asociativnosti a ko- 
  munikativnosti při + a - 
−dělí v oboru probraných  
  násobilek  
   

2. - 3.    
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provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených čísel 

−písemné sčítání a odčítání  
  bez přechodu i s přechodem  
  přes desítku v oboru 0–1000 
−řešení jednoduchých rovnic    
  popsaných slovy 
−užívání závorek 
−násobení vícemístného čísla 
−dělení trojmístného čísla  
  jednomístným 
−zlomek 1/n 

3.   

zaokrouhluje přirozená 
čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací v 
oboru přirozených čísel 

−zaokrouhlování na desítky a  
  stovky 
−zaokrouhlování pro odhad a 
  výsledky 
 

3.   

čte a zapisuje 
přirozená čísla do 1000 

−čtení a zápis čísel do 1000 
−dělitelnost  čísly 2,5,10 
−slovní zápis zlomku 1/n 

 

3.   

porovnává přirozená 
čísla do 1000, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti, 
nerovnosti 

−porovnávání množství a  
  jejich číselného vyjádření  
  v oboru 0 – 1000 
 

3.   

užívá lineární 
uspořádání, zobrazí 
číslo na číselné ose 

−porovnávání čísel pomocí  
  číselné osy 
−zobrazování čísla na ose  
  v oboru 0 – 1000 

3.   

provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s přirozenými 
čísly 

−používání multiplikativní  
  triády (i v kontextu)   
−násobení 10 

3.   

rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary 
a jednoduchá tělesa, 
nachází jejich 
reprezentaci v realitě 

−manipulace s krychlovými      
  tělesy 
−poznávání různých troj a 
  čtyřúhelníků, kružnic 
−pojem a vlastnosti: vrchol,   
  hrana, stěna , úhlopříčka,  
  střed, obvod, povrch, obsah,  
  objem,  
−rýsování rovinných útvarů 
−kolmost a rovnoběžnost ve  
  2D a 3D   

3. - 4.   

zkontroluje, kolik 
peněz je vráceno při 
placení 

−manipulace s papírovými  
  modely peněz 
−práce s údaji 
−řešení a tvorba slovních úloh  
  ze života dětí 

3. - 4.   
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provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených čísel 

−sčítání a odčítání v oboru  
  0 – 1000  
−násobení dvoj a trojciferným  
  číslem 
−dělení jednociferným číslem 
−dělení se zbytkem v oboru  
  násobilky 
−pojem parametr (rovnice)    

4.   

zaokrouhluje přirozená 
čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací v 
oboru přirozených čísel 

−zaokrouhlování na desítky,  
  stovky a tisíce 
−zaokrouhlování pro odhad  
  a výsledek 

4.   

narýsuje a znázorní 
základní rovinné 
útvary, užívá jednodu-
ché konstrukce,  
rozvíjí geometrické 
představy 

−rýsování trojúhelníku,  
  čtverce, obdélníku, kruhu,  
  kružnice 
−konstrukce útvarů ve 2D/3D  
−kolmost, rovnoběžnost,  
  shodnost, podobnost,  
  posunutí, otočení, středová 
  a osová souměrnost 

4.  geometrické útvary 
2D/3D 

sestrojí rovnoběžky, 
kolmice 

−rovnoběžky a kolmice 
 

4.   

řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje 
osvojené početní 
operace v celém oboru 
přirozených čísel 

−slovní úlohy řešené jednou 
  a dvěma početními  
  operacemi 
−řešení úloh s antisignálem  
  a dvěma početními  
  operacemi 

4. - 5.  úsudek, pokus, 
matematické 
modelování 

vyhledává, sbírá, třídí 
data 

−tvorba projektů    
  orientovaných na statistiku 
−používání písmena ve funkci  
  čísla 

4. - 5.  stanovení kritérií 

určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové sítě, 
užívá základní jednotky 
obsahu 

−obsah 
−jednotky obsahu 

4. - 5.  šaty pro 
geometrické útvary 

rozezná a znázorní  
ve čtvercové síti  
jednoduché a osově 
souměrné útvary, určí 
osu souměrnosti 
útvaru 

−osová souměrnost 
−osově souměrné útvary 

4. - 5.  překládání papíru 

sestaví jednoduchý 
osobní rozpočet 

−vyhledávání, sběr a třídění 
dat 
−čtení a sestavování tabulek a  
  diagramů 

4. - 5. OSV 
−řešení problémů  

 

využívá při pamětném  
i písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání, 
odčítání 

−principy asociativnosti a 
  komunikativnosti při sčítání,  
  odčítání 
−propojuje písemné  
  a pamětné sčítání  

4. - 5. OSV 
−sebepoznání  

kalkulačka 

uvede příklady příjmů  
a výdajů domácnosti 

−jednoduché slovní úlohy 4. - 5. OSV 
−řešení problémů  

stanovení kritérií 
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narýsuje a znázorní 
základní rovinné 
útvary, užívá 
jednoduché konstrukce 

−rýsování rovnostranného  
  a rovnoramenného trojúh. 
−rýsování čtverce, obdélníku 
−rýsování pomocí kružnice 

4.- 5.   

řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž 
řešení je nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské 
matematiky 

−řešení nestandartních  
  slovních úloh 
−číselné a obrázkové řady 
−magické čtverce 
−prostorová představivost 
−řešitelské strategie založené      
  na použití zjednodušení 

5. OSV 
řešení problémů 

 

provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených čísel 

−písemné sčítání a odčítání v  
  oboru do milionu  
−násobení čtyřciferným číslem 
−dělení dvojciferným dělitel. 

5.   

zaokrouhluje, provádí 
odhady a kontroluje 
výsledky početních 
operací v oboru 
přirozených čísel 

−zaokrouhlování na desítky,  
  stovky, tisíce, miliony 
−zaokrouhlování pro odhady a  
  výsledky 

5.   

rozezná a modeluje 
jednoduché tvary a 
souměrné útvary; 
vymodeluje 
jednoduchá tělesa a 
nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

−řešení jednoduchých 
  výpočtových a konstrukčních  
  úloh o troj/čtyřúhelníku     
  (těžnice, těžiště, výška,     
  střední příčka) 
−souřadnice ve 2D      
−vzájemná poloha přímek a  
  rovin ve 3D 
−propedeutika skládání  
  izomerií 
−pojem obsah, obvod, objem 

5.  čtverečkovaný papír 

objasní na příkladech 
rizika půjčování peněz 

−jednoduché slovní úlohy 5. OSV 
řešení problémů  

stanovení kritérií 

pozná, pojmenuje, pře-
čte, zapisuje, porovná-
vá zlomky a provádí                                       
s nimi jednoduché 
početní operace 

−zlomky 5. OSV 
řešení problémů  

 

orientuje se v oboru 
desetinných čísel a 
provádí s nimi 
jednoduché početní 
operace  

−desetinná čísla 5. OSV 
řešení problémů  
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5.4 Informatika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
 Moderní informační a komunikační technologie pronikají do všech oblastí společenského 
života, které mění tradiční společenské vztahy a procesy. Život v současné technicky vyspělé 
společnosti si lze těžko představit bez tzv. informační gramotnosti. Základní úroveň informační 
gramotnosti získávají žáci prostřednictvím předmětu Informatika. Vzdělávání v rámci tohoto 
předmětu má dva hlavní cíle. Prvním cílem je vybavit žáky nezbytnými znalostmi a praktickými 
dovednostmi potřebnými k bezpečnému ovládání počítače, druhým cílem je naučit žáky 
orientovat se ve světě informací. 
 Předmět Informatika se vyučuje ve 4. a 5. ročníku hodinu týdně, je součástí vzdělávací 
oblasti Informační a komunikační technologie. Naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru 
Informační a komunikační technologie, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání. 
 V tematickém okruhu Základy práce s počítačem se žáci přiměřeně věku seznamují 
s elementárními dovednostmi nezbytnými k ovládání počítače a se základy práce s operačním 
systémem Windows. Současně se žáci snaží řešit možné problémy vzniklé při práci s počítačem.  
 V tematickém okruhu Vyhledávání informací a komunikace žáci poznávají moderní 
způsoby komunikace a některé metody vyhledávání jednoduché informace v počítačové síti 
Internet. Důraz je položen zásadně na hodnocení vyhledané informace a použitých 
informačních zdrojů z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti. S tím jsou spojeny požadavky 
na odpovědný etický postoj žáků k mediálním obsahům. 
 V tematickém okruhu Zpracování a využití informací se žáci učí ovládat textový editor 
na úrovni tvorby jednoduchých textových dokumentů s minimálním formátováním. Pak dále 
zdokonalují své dovednosti při práci s textovým editorem, zpracování informací dostává 
konkrétní podobu (zpráva, oznámení). Při práci s textem jsou žáci vedeni k respektování 
základních estetických, stylistických, legislativních a jiných pravidel. Dále se žáci učí základům 
práce s tabulkovým editorem a poznávají způsoby prezentace informací. Začínají používat PP. 

Předmět Informatika je úzce spjat s ostatními vzdělávacími oblastmi základního 
vzdělávání. Dovednosti získané v předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní 
techniku ve všech vzdělávacích oblastech, užívat v rámci základního vzdělávání odpovídající 
výukový software, používat Internet jako zdroj informací. 
  
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 
–    používat různých informačních zdrojů při vyhledávání potřebných informací 
–    vyhledávat efektivně informace na internetu 
–    objevovat samostatně pomocí vhodně zadávaných úloh možností využití počítačů                       
v praktickém životě                                                             
Kompetence k řešení problémů 
−     ověřovat pravdivosti informace získané z internetu či z jiných médií 
−     upevňovat tvořivý přístup při řešení úloh 
−     podporovat využívání výpočetní techniky při řešení problémů 
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Kompetence komunikativní 

−    používat odborných termínů z oblasti výpočetní techniky 

−    trénovat moderní způsoby komunikace  
–    rozvíjet komunikativní dovednosti žáků v úředním styku. 
Kompetence sociální a personální 
–   učit se vzájemné pomoci 
–   rozvíjet schopnost kriticky hodnotit svoji práci i práci ostatních 
Kompetence občanské 
–   dodržovat konvence a pravidla při elektronické komunikaci 
–   uvědomovat si rizika spojená s používáním nelegálního softwaru 
Kompetence pracovní 
–   dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s výpočetní technikou 
–   dodržovat dohodnutou kvalitu práce 
 
 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 
Průřezové téma 

Poznámky, 
pomůcky 

respektuje pravidla 
bezpečné práce s hardware      
i software a postupuje 
poučeně v případě jejich 
závad 

11.pravidla práce s počítačem,         

−pravidla práce s PC 

−legálnost softwaru 

−virová nebezpečí 

4.   

využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejbližší periferie 

−popis součástí PC 

−ovládání PC 

−orientace na klávesnici 

−tisk dokumentů 

4.   

chrání data před 
poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

−souborová struktura PC     

−rozdíl mezi souborem a  
  složkou 

−druhy souborů 

−práce se sítí 

−ukládání na svůj a sdílený  
  adresář 

−jiné možnosti ukládání 
  souborů 

−kopírování a mazání  
  souborů a složek 

4.   

při vyhledávání informací 
na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

−ovládání internetového  
  prohlížeče 

−domény 

−práce na školní www  
  prezentaci 

4. OSV 
 -  sebepoznání 
 -  seberegulace 

 

vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách a 
databázích 

 

−využití vyhledávače Google 

−využívání elektronických  
  knihoven (Wikipedia) 

4. - 5. MUV - multikultura ukázka práce se 
školní databází 
Bakalář 
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komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

−zřízení a údržba email  
  adresy na veřejném serveru 

−odesílání a příjem emailu 

−odesílání přílohy 

−práce s adresářem emailu 

−SMS brána 

−chat 

4. - 5. MEV 
- tvorba mediálního     
   sdělení 
 

 

pracuje s textem a 
obrázkem v textovém 
editoru 

−základní ovládání programu 

−práce se souborem,   
  otevření a zavření, 
  uložení a tisk 

−psaní a mazání textu 

−formát písma, odstavce 

−vkládání a základní úprava  
  obrázku 

−kopírování textu a obrázku 

−práce s více otevřenými  
  dokumenty 

−kopírování mezi internetem  
  a textovým editorem 

4. - 5. OSV -  kreativita 
 
MEV 
- tvorba mediálního     
   sdělení 
 

4.r. - základy 
5.r. - upevnění 

aktivně využívá výukové 
programy 

−práce s výukovým  
  softwarem 

4. - 5.   

pracuje s obrázkem v 
textovém editoru 

−tvorba a úprava rastrových  
  obrázků 

−základy práce s digitální  
  fotografií 

5.   

vytvoří jednoduchou 
prezentaci 

−práce s prezentačním  
  programem 

−rozložení snímků 

−efekty přechodů snímků 

−efekty jednotlivých prvků 

5. OSV -   kreativita 
 
 
 

Powerpoint 
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5. 5 Člověk a jeho svět 
 

Charakteristika vyučovací oblasti 
 
 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je realizován prostřednictvím vyučovacích předmětů 
prvouka, přírodověda a vlastivěda. Prvouka se vyučuje v 1.- 3. ročníku v celkové dotaci 7 hodin, 
vlastivěda a přírodověda jako dva samostatné předměty ve 4.- 5. ročníku v celkové dotaci 8 
hodin. 
Vzdělávací obor 
−vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,   
  techniky, zdraví  
−uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život 
−rozvíjí poznatky získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání 
−připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech na 2. stupni ZŠ 
 
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 
l. Místo, kde žijeme – žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí    
    v něm, chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se vstupovat do    
    tohoto každodenního života s vlastní aktivitou a představami, hledají nové a zajímavé věci a   
    bezpečně se v tomto světě pohybují. Zastoupena je i dopravní výchova, praktické poznávání  
    místních i regionálních skutečností. Různými činnostmi by se měl v žácích probudit kladný    
    vztah k místu jejich bydliště, k naší zemi. 
2. Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání  
    mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají základní  
    práva a povinnosti, ale i problémy, které provázejí soužití lidí, společnosti i světa. 
3. Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak  
    události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Vychází se od událostí v rodině, obci a  
    regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země s cílem vyvolat zájem  
    o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. 
4. Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a  
    rozvíjí se život. Poznávají rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti.  
    Uvědomují si, že Země a život tvoří nedílný celek, v němž jsou všechny hlavní děje v souladu  
    a v rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a obtížně obnovovat. Využívají a hodnotí  
    svá pozorování, sledují vliv člověka na přírodu, hledají způsoby ochrany přírody. 
5. Člověk a jeho zdraví – žáci na základě poznávání člověka jako lidské bytosti  poznávají  
    především sebe. Seznamují se vývojem až do dospělosti, poznávají vhodnost a nevhodnost  
    z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní  
    poučení o zdraví a nemocech, prevenci i první pomoci, o bezpečném chování v různých  
    životních situacích, včetně mimořádných událostí. Uvědomují si odpovědnost každého  
    člověka za své zdraví a bezpečnost a za zdraví jiných lidí. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
−utváření pracovních návyků v samostatné i týmové práci 
−orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných 
a kulturních informací 
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−rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech 
−poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi 
−samostatnému a uvědomělému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci 
−utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům, k jejich ochraně 
−přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí 
−objevování a poznávání všeho, co dítě zajímá, v čem by mohlo v budoucnosti uspět 
−poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci, k upevňování preventivního chování, účelně 
rozhodovat v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví druhých. 

 
 
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 
−poznávat a objevovat vše, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět 
−orientovat se ve světě informací 
Kompetence k řešení problémů 
−upevňovat si účelné jednání a rozhodování 
−poznávat a ovlivňovat svou jedinečnost 
Kompetence komunikativní 
−rozšiřovat si slovní zásobu 
−snažit se ve skupinkách domluvit na řešení úkolů 
Kompetence sociální a personální 
−pracovat ve skupinách 
−spolupracovat co nejefektivněji na řešení problémů 
Kompetence občanské 
−utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
−uplatňovat respektování pravidel 
Kompetence pracovní 
−rozvíjet své pracovní návyky 
 
 

Vzdělávací oblast :  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 
Průřezové téma 

  Poznámky 
pomůcky 

rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná místa 
pro hru a trávení volného času   

−osobní bezpečí, krizové   
  situace – vhodná a  
−nevhodná místa pro hru  

1.    

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

−rodina, rodinné vztahy 1. - 2.  OSV 
−mezilidské vztahy 

 

uvede příklad využití platební karty −způsoby využití poznatků    
  o sobě a společnosti v  
  životě 

1. - 2.   
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projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků, k jejich 
přednostem i nedostatkům 

−odlišnosti mezi lidmi 1. - 3. OSV 
−sociální rozvoj :   
  poznávání lidí 
−rozvoj pozornosti  
  vůči odlišnostem,  
  hledání výhod  
  v odlišnostech 

 

využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj : minulost, přítomnost a 
budoucnost 

−orientace v čase, běžně  
  používané časové 
jednotky 

1. - 3.   

pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

−základní změny v přirodě  
  v průběhu roku 

1. - 3.   

uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském 
těle 

−lidské tělo : základní   
  stavba a funkce, životní  
  potřeby a projevy,  

1. - 3.   

chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 
dítě 

−zásady bezpečné  
  komunikace v různých  
  situacích (řešení konfliktů,  
  vyjednávání, žádost atd.) 

1. - 3. OSV 
-  komunikace  

 

uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných (1. období) 

−BESIP 
−bezpečné chování  
  v silničním provozu 
−dopravní značky  

1. - 3.   

projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví 

−zásady zdravého životního  
  stylu 

1. - 3.   

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

−plán okolí bydliště a školy 2.- 3.   

rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí 
 

−nebezpečná místa 
−nebezpečné situace 

2. -3.   

začlení svou obec (město) do 
příslušného kraje a obslužného 
centra ČR 

−Krmelín a okolí 
−Ostrava - krajské město 

2. -3.   

pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě) 

−pozorování změn v obci  
  a jejich zaznamenávání 

2. -3. EV 
−ekosystémy : les,    
  louka, rybník 

 

rozliší přírodní a umělé prvky v 
okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby jejich estetické hodnoty a 
rozmanitosti 

−přírodní a umělé prvky v  
  okolí  bydliště, školy  
−příroda + kultura obce a  
  její ochrana 

2. - 3. EV 
−vztah člověka  
k prostředí  

 

vyvodí význam  a potřebu různých 
povolání a pracovních činností 

−povolání rodičů 
−potřeba dělby práce 

2. - 3.   

pojmenuje významné regionální 
osobnosti , historické a kulturní 
památky, významné události 

−historie a kultura regionu  
  Lašsko 

2. - 3.  V.Martínek 
L.Janáček 
Hukvaldy 
Janáčkův Máj 



 

 

                                                                          

41 

 

uplatňuje elementární poznatky o 
sobě a rodině, o činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, zvycích 

−způsoby využití poznatků  
  o sobě a společnosti v  
  životě 

2. - 3. OSV 
−poznávání lidí :  
  rozvoj pozornosti  
  vůči odlišnostem,  
  hledání výhod v  
  odlišnostech 

 

porovnává na příkladech minulost a 
současnost 

−minulost x současnost,  
  proměny způsobu života 

2. - 3.   

roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků 

−třídění přírodnin podle  
  společných znaků 
 

2. - 3.   

uvede příklady výskytu organismů 
ve známé lokalitě. 

−výčet organismů v  
  místní lokalitě 

2. - 3.   

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

−založení jednoduchého  
  pokusu a sledování  
  zadaných vlastností a jevů 

2. - 3.   

změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

−veličiny a měřidla 2. - 3.   

reaguje adekvátně na pokyn 
dospělých při mimořádných 
událostech 

−správné a bezpečné  
  chování při mimořádných  
  událostech 

2. - 3. OSV 
−kooperace  
  a kompetice 

 

 

Vzdělávací oblast :  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda + Vlastivěda 

Očekávané výstupy: 
žák… 

Učivo Ročník 
 

Průřezové téma Poznámky 
pomůcky 

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

−orientace v místě a   
  prostoru 

4.   

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

−určování světových stran  
  v  přírodě 
−práce s mapou a  
  kompasem 

4.   

rozliší mezi náčrty, plány a 
základními typy map 

−náčrt, plán, mapa 
Krmelína 

4.   

vyhledá jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích 
lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí. 

−mapové značky, čtení  
  mapy, význam barev  
  na mapách 

4.   

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

−regionální zvláštnosti  
  Krmelína,  
  Frýdku – Místku,  
  Ostravy, Lašska 

4. EV 
−ekosystémy,  
  kulturní krajina  
  (pochopení  
  hlubokého ovliv-   
  nění přírody v  
  průběhu vývoje  
  civilizace 

 

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

−orgány státní moci ČR 
−současní významní politici  
  a státníci ČR 
−státní symboly ČR 

4. VDO 
−formy participace  
  občanů na  
  politickém životě 
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vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi 

−soužití lidí a mezilidské  
  vztahy, pravidla slušného  
  chová 

4. OSV 
−poznávání lidí 

 

rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už tolerovat 
nemohou, a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické 
principy. 

lidská práva a práva dítěte 4.   

rozliší  základní formy vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích 

−vlastnictví : soukromé,  
  veřejné, osobní 
−používání peněz v běžném  
  obchodním styku 
 

4.   

vlastními slovy vyjádří, co znamená, 
že je banka správce peněz  

−vlastnictví: soukromé,  
  veřejné, osobní 
−používání peněz v běžném  
  obchodním styku 

   

poukáže v nejbližším společenském 
a přírodním prostředí na změny a 
některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního 
prostředí obce  

−problematika Krmelína  
  (znečišťování vzduchu,     
  vody, půdy), můj životní  
  styl (spotřeba energií, 
  věcí, odpady, 

4. EV 
−vztah a vliv   
  člověka na  
  prostředí  

 

 

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

−orientace v čase, časová   
  osa 

4.   

rozezná současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik. 

−časová osa historie  
  českého státu: Přemyslo- 
  vci, Lucemburkové,   
  Jagellonci, Habsburkové... 

4.   

objeví a zjistí propojenost prvků živé 
a neživé přírody 

−živá  X  neživá příroda 4.   

objeví a zjistí pricip rovnováhy v 
přírodě 

−přírodní rovnováha 4.   

najde souvislosti mezi konečným 
stavem přírody a činností člověka 

−přímý podíl člověka na  
  stavu přírody a krajiny  
−příroda obce a její ochrana 

4. EV 
−vztah člověka  
  k prostředí  

 

založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky pokusu 

−jednoduchý pokus, postup  
  práce, výstupy     

4.   

rozliší jednotlivé etapy lidského 
života, orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození 

−vývoj člověka 4.   

účelně plánuje svůj čas : učení, 
práce, zábava, odpočinek (dle 
vlastních potřeb ale s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob) 

−denní režim: plánování a  
−uspořádání času 

4.   

porovná svá přání a potřeby se 
svými finančními možnostmi  

−názor jednotlivce, názor  
  skupiny, odstoupení od  
  omylu 

4. - 5. OSV 
−sebepoznání  

 

uplatní základní dovednosti a 
návyky související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou. 

−zdravý životní styl 
−preventivní ochrana zdraví 

4. - 5.   
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rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už nemohou 
tolerovat z důvodu porušování 
základních lidských práv či 
demokratických principů 

−základní lidská práva 
−demokratické principy    
  (způsoby uplatňování  
  demokratických principů  
  a hodnot v každodenním  
  životě školy) 

4. - 5. VDO 
−občanská  
  společnost a škola 

 

vyvodí a dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole , v kolektivu (chlapci 
X dívky-respektuje změny v období 
dospívání,vhodně na ně 
reaguje,kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví,respektuje 
význam sexualityv souvislosti se 
zdravím a etikou,morálkou a 
pozitivními životními cíli 
chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědného 
sexuálního chování .), v rodině, v 
obci 

−pravidla dobrého soužití    
  (uplatňování principu  
  slušného chování, základní  
  morální normy) 

4. - 5. MUV 
−lidské vztahy 

 

rozliší základní rozdíly mezi 
jednotlivci, obhájí při konkrétní 
činnosti své názory, popř. Připustí 
svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení 

−názor jednotlivce, názor  
  skupiny, odstoupení od 
  omylu 

4. - 5. OSV 
−kooperace  
  a kompetice 

 

využije knihovnu, muzijní či galerijní 
sbírky jako informační zdroj pro 
pochopení minulosti 

−návštěva knihovny, 
muzea,  
  galerie + orientace v nich 

4. - 5.   

zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, movitých 
a nemovitých kulturních památek 

−chráněná území 
−historické památky 
−městské památkové  
  rezervace 

4. - 5. EV 
−lidské aktivity a  
  problémy životního  
  prostředí  

 

objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů 

−historický přehled : 
znalost  
  významných dní v roce 

4. - 5.   

vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti  
Vesmíru souvislost s rozdělením 
času  a střídáním  ročních období 

−pohyby Země, střídání   
  dne a noci, střídání 
ročních  
  období 

4. - 5.   

zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionu 

−přírodní společenstva :  
  les, louka, rybník 

4. - 5. EV 
−ekosystémy a jejich  
  funkce 

 

zdůvodní podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy 

−rovnováha v přírodě 4. - 5. EV 
−ekosystémy a jejich  
  funkce 

 

najde shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismu prostředí 

−přizpůsobivost organismů 4. - 5.   

porovná na základě  pozorování 
základní projevy života na 
konkrétních organismech, třídí 
prakticky organismy do skupin s 
využitím jednoduchých atlasů a 
klíčů 

−třídění organismů do  
  známých skupin  

4. - 5. EV 
−základní podmínky  
  života 
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ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 
zná čísla a správný způsob 
tísňového volání  

−poskytnutí první pomoci,  
  prevence úrazů, nemoc,  
  drobný úraz a poranění 
−přivolání 1.pomoci v  
  případě ohrožení  
  fyzického a duševního  
  zdraví 
−čísla tísňového volání 
−správný způsob volání 

4. - 5. OSV 
−seberegulace a  
  sebeorganizace :  
  cvičení  
  sebekontroly  
  a sebeovládání 

 

vyhledá jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích 
lidí na mapě ČR, Evropy a světadílů 

−mapové značky,  
−čtení mapy,  
−barvy na mapě 

5.   

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

−zážitky, zkušenosti,  
  zajímavosti z vlastního  
  cestování 

5. VMEGS 
−Evropa nás zajímá  

 

rozezná současné a minulé, 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

−časová osa historie  
  českého státu 
−vybrané události a  
  osobnosti našich dějin 
 

5. VMEGS 
−Evropa nás zajímá  

 

srovná a zhodnotí na vybraných 
ukázkách způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti 
a současnosti s využitím 
regionálních specifik 

−pravěk, starověk,   
  středověk, novověk: 
  způsob života a hmotná    
  kultura 

5.   

zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozliší aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 

−chování člověka k přírodě 
−ochrana přírody a  
  zodpovědnost lidí 
−ochrana a tvorba  
  životního prostředí 

5. EV 
−lidské aktivity a  
  problémy životního  
  prostředí, změny v  
  krajině (krajina  
  dříve a dnes, vliv  
  lidských aktivit,  
  jejich reflexe 
  a perspektivy 

 

využije poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 

−lidské tělo: orgány, péče o  
  zdraví, zdravý životní styl 
−správná výživa, výběr   
  a způsoby uchovávání  
  potravin, vhodná skladba  
  potravin, pitný režim 

5. OSV 
−sebepoznání a   
  sebepojetí: moje  
  tělo a psychika 

 

uplatní účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících 
mimořádné události. 
stručně charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit (2. 
období) 

−situace ohrožující zdraví a    
  chování směřující k jejich  
  odvrácení 
−označování nebezpečných  
  látek 
−prevence úrazů 
 
 
 

5. OSV  
−komunikace :  
  dovednosti  
  komunikační  
  obrany proti agresi  
  a manipulaci 
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vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec 
a cyklista (2. období) 
 

−bezpečné chování  
−v silničním provozu,   
  předcházení rizikovým  
  situacím v dopravě a v 
  dopravních prostředcích  
  (bezpečnostní prvky) 

   

objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 
příjmy větší než výdaje  X  kdy jsou 
příjmy menší než výdaje  

−názor jednotlivce, názor  
  skupiny, odstoupení od  
  omylu 

5. 
 

OSV 
−sebepoznání  

 

na příkladu vysvětlí, jak reklamovat 
zboží  

−názor jednotlivce, názor  
  skupiny, odstoupení  
  od omylu 

5. 
 

OSV  
−komunikace:  
  dovednosti  
  komunikační  
  obrany proti agresi  
  a manipulaci 

 

předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek. 

−návykové látky a zdraví:  
  odmítání 
−drogy – prevence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   

uplatní ohleduplné chování k 
opačnému pohlaví, orientuje se v 
bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v 
daném věku; respektuje změny v 
období dospívání, vhodně na ně 
reaguje, kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví, respektuje 
význam sexuality v souvislosti se 
zdravím a etikou, morálkou a 
pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

−základy sexuální výchovy,  
  partnerství a rodičovství 
−biologické a psychické  
  změny v dospívání 
−prevence AIDS, HIV 
−partnerství, manželství, 
−rodičovství, základy  
  sexuální výchovy,  
  vztahy v rodině, 
  osobní, etická stránka  
  vztahů a sexuality 

5. OSV 
−sebepoznání  
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5.6 Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
         Časová dotace je dána učebním plánem školy, tj. jedna vyučovací hodina v 1. až 5. ročníku. 
Vyučovací předmět hudební výchova je rovnoměrně rozložen do čtyř základních činností: 
vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové. Tyto aktivity vedou k prohlubování 
hudebních schopností žáků a k rozvoji dovedností sluchových, hlasových, intonačních, 
rytmických, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových. Při činnostech může žák 
uplatnit a rozvíjet tvořivost, své schopnosti, nadání a dovednosti ve zpěvu, hře na nástroj, tanci 
a interpretaci vlastních názorů na hudbu různých období a žánrů. 
 V naší škole žáci poznávají kulturu a umění z širšího úhlu pohledu. Seznamují se 
s historickými a společenskými souvislostmi a nalézají vztahy mezi jednotlivými druhy umění, 
což vede k hlubšímu pochopení uměleckého díla. Rozvíjí také svoje dovednosti a tvořivost a 
vytvářejí originálnější a osobitější hudební projevy. 
 
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 
−vytvořit si pozitivní motivací kladný vztah k hudbě, který bude uplatňovat v průběhu dalšího 
života 
−rozvíjet svůj aktivní zájem o poznávání a porozumění hudebním dílům 
−aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky v praktickém životě 
−vyhledávat a zpracovávat informace v literatuře a na internetu 
Kompetence k řešení problémů 
−využívat samostatně svých schopností a dovedností při řešení problémů 
−vyhledávat souvislosti a zákonitosti při poslechu hudebního díla 
−trénovat svou trpělivost, nenechat se odradit neúspěchem 
Kompetence komunikativní 
−poznávat různé formy komunikace se světem 
−vyjadřovat vlastní pocity a názor při poslechu hudebního díla 
−rozvíjet správný a kultivovaný hlasový projev pomocí hlasových a dechových cvičení 
−diskutovat o zjištěných informacích 
Kompetence sociální a personální 
−vytvářet hudební projevy v příjemné a tvořivé atmosféře 
−hodnotit sebekriticky své hudební schopností, dovedností, projevy 
−rozvíjet hudební vnímání 
−hodnotit kriticky svoji práci, práci týmu i práci ostatních členů týmu 
−ocenit kvalitní hudební projev ostatních 
−prožívat pocit radosti z dobrého výsledku společné práce 
−vyjadřovat své emoce a prožitky 
Kompetence občanské 
−vytvářet pozitivní postoje k uměleckým dílům 
−chránit kulturní dědictví našich předků i z hlediska evropského a světového 
−utvářet vlastní pocit zodpovědnosti za předávání kulturního bohatství dalším generacím 
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−rozvíjet svou tvořivost při vytváření vlastního hudebního projevu 
Kompetence pracovní 
−přistupovat k pěveckým činnostem s ohledem na ochranu svého zdraví 
−rozvíjet snahu o provedení úkolů v dohodnuté kvalitě, postupech a termínech 
−rozvíjet pocit zodpovědnosti a smysl pro povinnost práce v nejlepší kvalitě 

 
 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

Průřezové 
téma 

Poznámky 
pomůcky 

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

− rozvoj hlavového tónu 
− správné dýchání a výslovnost 
− rozšiřování hlasového rozsahu 

1. - 3.   

rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty 

− hudební hry 
− hra na tělo (tleskání, luskání a   
   pleskání) 
− taktování 

1. - 3. OSV  
−kreativita, 
rozvoj 
rytmického 
cítění 

 

improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních 
forem 

− hudební hry 
− hra na tělo 

1. - 3.   

využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

− hra nejjednodušších doprovodů 
− hra na Orffovy nástroje 

1. - 3.   

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

− pohybový doprovod znějící hudby 
 

1. - 3. OSV  
−kreativita, 
rozvoj  pohyb.  
vyjádření 

 

orientuje se v jednoduchém 
zápisu skladby 

− notová osnova, houslový klíč,  
   takt 2/4 a 3/4 ;  nota: čtvrťová,  
   osminová, půlová a celá; pomlka 

1. - 3.   

rozlišuje jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 

− zvuk - tón , melodie, hudební    
   kontrasty, výrazové prostředky 

1. - 3.   

rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje 

− hudební styly a žánry 
− lidová X vážná hudba 

 

1. - 3.   

odliší hudbu vokální,vokálně    
instrumentální,instrumentáln
íchápe roli posluchače 

− vokální X instrumentální hudba 1. - 3.   
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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 

− pěvecký projev a dovednosti (dýchání,   
   výslovnost, nasazení a tvorba tónu,  
   dynamicky odlišný zpěv), hlasová  
   hygiena, rozšiřování hlasového   
   rozsahu 
− hudební rytmus : realizace písní ve   
   2/4, 3/4  a 4/4 taktu 
− dvojhlas X vícehlas, prodleva, kánon,  
   lidový dvojhlas  
− intonace, vokální improvizace,   
   hudební hry : ozvěna, otázka,    
   odpověď  

4. - 5.   

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

− hra na jednoduché melodické a  
   rytmické hudební nástroje  (Orffův  
   instrumentář, zobcová flétna..)  

4. - 5. OSV  
−kreativita 
−sebepoznání,     
  sebepojetí 

 

rozpozná hudební formu 
jednoduché písně či skladby 

− hudba vokální, instrumentální, 
vokálně    
   instrumentální, lidský hlas a hudební  
   nástroj 
− hudební styly a žánry : hudba taneční,  
  pochodová, populární  

4. - 5. VMEGS 
−Evropa  nás 
zajímá 

 

 

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

− rytmizace, melodizace a stylizace, 
− hudební doprovod. (akcentace těžké   
   doby v rytmickém doprovodu,  
   ostinato, prodleva), 
−  hudební hry (ozvěna, otázka –    
    odpověď), jednodílná písňová forma    
   (a – b) 

4. - 5. OSV  
−kreativita 
−sebepoznání, 
sebepojetí 

 

provádí elementární hudební 
improvizace 

− hudební improvizace s využitím  
   tónového materiálu 

4. - 5. OSV  
−kreativita 
−sebepoznání, 
sebepojetí 

 

rozpozná v proudu znějící 
hudby některé z určitých 
hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

− kvalita tónu - délka, síla, barva, výška 
− vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 
− hudební výrazové prostředky a  
   hudební prvky s výrazným  
  sémantickým nábojem- rytmus,  
  melodie, harmonie, barva, kontrast a  
  gradace, pohyb melodie (melodie  
  vzestupná a sestupná), zvukomalba,  
  metrické, rytmické, dynamické,  
  harmonické změny  v hudebním  
  proudu 

4. - 5.   
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ztvární hudbu pohybem 
s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních 
schopností a dovedností 
vytváří pohybové 
improvizace 

− taneční hry se zpěvem, jednoduché    
   lidové tance.  
− pohybové vyjádření hudby a reakce 
na   
   změny v proudu znějící hudby -  
   pantomima a pohybová improvizace  
   s využitím tanečních kroků 

 

4. - 5. OSV  
-  komunikace 

 

reaguje pohybem na znějící 
hudbu, vyjádří pohybem 
metrum, tempo, dynamiku , 
směr hudby 

− taktování 
− tanec 

 
 

4. - 5. OSV  
− kreativita, 
sebepoznání, 
sebepojetí 

 

rozliší jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 
znějící hudby 

− notová osnova, houslový klíč,  
   takt 2/4 a 3/4 ;   
− nota: čtvrťová, osminová, půlová a  
   celá; pomlka 

4. - 5.   
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          5.7 Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Vede žáka k tvořivému 
přístupu, vnímání a interpretaci, které vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná 
výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření jako k prostředku, který se podílí na 
způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

Výtvarná výchova se vyučuje po jedné hodině týdně v 1., 3., 5. ročníku, po dvou 
hodinách týdně ve 2. a 4. ročníku. 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci, 
které umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení prožívání, představivost, 
fantazii, intuici a invenci. K jejich rozvíjení využívá vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční, 
ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 
 
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 
−poznávat nové, netradiční formy práce a metody výuky ve výtvarné výchově 
−prakticky využívat znalosti a osobní zkušenosti k získání osobitých výsledků při práci 
s výrazovými prostředky 
−naučit se orientovat v nabídce informací o výtvarně vyjadřovacích prostředcích, výtvarných 
technikách a dějinách umění  
Kompetence k řešení problémů 
−samostatně uvažovat o výtvarném ztvárnění problému 
−využívat vlastní zkušenosti s různými výtvarně vyjadřovacími prostředky a jejich kombinování 
−samostatně vyhledávat a shromažďovat informace o výtvarném umění 
Kompetence komunikativní 
−používat odbornou terminologii v souvislosti s problematikou výtvarné výchovy 
–rozvíjet neverbální způsoby komunikace (vyjádření pomocí barev, symbolů…) 
–prezentovat svá výtvarná díla a diskutovat o nich 
Kompetence sociální a personální 
−zvládat výtvarnou práci ve skupině a dále tak rozvíjet své komunikační dovedností 
−rozvíjet interakčně vztahové dovednosti (aktivní naslouchání, obhajování díla, stanoviska, 
komunikování v týmu, vedení týmu, podřízení se, kooperace). 
Kompetence občanské 
−rozvíjet empatie 
−vciťovat se do problémů handikepovaných lidí na základě poznání jejich výtvarných děl a díky 
schopnosti vcítění do jejich problémů zlepšovat svou ohleduplnost 
−chápat rovnost lidí na různých ukázkách různých interpretů  
−chápat potřebu vzájemné spolupráce 
Kompetence pracovní 
−formovat své pracovní dovednosti (vytrvalost, odvaha tvořit, odpovědnost při výtvarných 
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činnostech, cílevědomost), 

−rozvíjet a zlepšovat hrubou i jemnou motoriku a pracovní zručnost 
 

Vzdělávací oblast :  Umění a kultura 

Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 
Průřezové téma 

  Poznámky 
pomůcky 

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. 

−různé výtvarné techniky a  
  postupy výtvarného vyjadřo- 
  vání: kresba, modelování  
  a malba 
−hra s barvou 
−experimentování s různými  
  výrazovými prostředky  
  a materiály 

1. - 3.   

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

−vnímání, pozorování a 
poznávání vlastností objektů a 
různých tvarv 
−manipulace s objekty 
−kompoziční znalosti 

1. - 3. MUV  
−multikulturalita, 
vzájemné obohacování 
lidí z různého kulturního 
prostředí 

 

na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

−vyjádření svého názoru a 
schopnost diskuse nad 
výtvarným dílem, svým či 
jiných 

 

2. - 3. OSV 
−sebepoznání a 
sebepojetí – poznávání 
výtvarného vyjádření 
druhých k poznání sebe 
sama 

 

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 

−různé výtvarné techniky a  
  postupy výtvarného  
  vyjadřování: kresba,  
  modelování a malba 
−hra s barvou 
−experimentování s různými  
  výrazovými prostředky a  
  materiály 

3. OSV 
−kreativita a rozvoj 
schopnosti a dovednosti 
výtvarného vyjádření     

 

vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky 

−různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování: kresba, 
modelování a malba 
−hra s barvou 
−experimentování s různými 
výrazovými prostředky a 
materiály 

3. OSV 
−kreativita a rozvoj 
schopnosti a dovednosti 
výtvarného vyjádření     

 

při vlastních tvůrčích 
činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné) 

−prvky vizuálně obrazného 
vyjádření - linie, tvary, objemy, 
světelné a barevné kvality, 
textury - jejich jednoduché 
vztahy (podobnost, kontrast, 
rytmus), jejich kombinace a 
proměny v ploše, objemu a 
prostoru; 

4. - 5. OSV 
−kreativita a rozvoj 
vlastního výtvarného 
projevu   
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užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku 
v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy 

−kresba 
−malba 

4. - 5. OSV 
−kreativita a rozvoj 
vlastního výtvarného 
projevu   

 

užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku 
v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální 
postup 

−prostorová tvorba 4. - 5. OSV 
−kreativita a rozvoj 
vlastního výtvarného 
projevu   

 

užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku 
v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model 

−akční malba a kresba, 
manipulace s objekty, pohyb 
těla a jeho  umístění v prostoru 

4. - 5. OSV 
−kreativita a rozvoj 
vlastního výtvarného 
projevu   

 

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 

−smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření : 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, 
reklama 
−rozdíl fakt  X  fikce 

4. - 5. MEV 
−interpretace vztahu 
mediálního sdělení a 
reality,  

 

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

−akční malba a kresba, 
manipulace s objekty, hmatová 
percepce 

4. - 5. OSV  
−sebepoznání 

(cvičení smyslového 
vnímání a jeho 
reprodukce) 

 

osobitost svého vnímání 
uplatňuje v přístupu k reali-
tě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného 
vyjádření, pro vyjádření 
nových i neobvyklých pocitů 
a prožitků , volí svobodně a 
kombinuje prostředky a 
postupy výtvarného umění 

−netradiční kombinace 
výtvarných technik 

4. - 5.   

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

−Práce s výtvarným námětem 
(různé přístupy ke zpracování 1 
tématu) 

4. - 5.   

na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostat-
ně vytvořil, vybral, upravil 

−interpretace výtvarného díla 4. - 5.   
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5.8 Tělesná výchova 
           
           Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, který 
stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyučuje se v 1. - 5. ročníku v 
časové dotaci 2 hodiny. Je zaměřen na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti 
žáků. Žáci mají možnost rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti, korigovat jednostranné 
zatížení organismu, eventuálně i zdravotní oslabení. Žáci si jasně utváří vztah ke zdraví a umí si 
preventivně zdraví chránit. Dokáží si na základě získaných informací vytvořit i názor na zdravotní 
problematiku menších i větších skupin a ten obhájit. 

 
Klíčové kompetence : 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 

−osvojovat si své pohybové dovednosti správnými metodickými postupy  

−opakovat naučené pohybové dovednosti 

−poznávat vlastní fyzické a pohybové výkonnosti 

−trénovat vhodná kondiční, posilovací a relaxační cviky pro rozcvičení 

−rozpoznávat vhodně zvolenou zátěž při cvičeních  zdraví prospěšné i zdraví ohrožující tělesné  
  aktivity 

−vést k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

−uvědomovat si důležitost hygieny při tělesné výchově 

−vést k otužování v tělesné výchově a při ostatních sportovních aktivitách 

−dodržovat zásady bezpečnosti při tělovýchovných aktivitách 
Kompetence k řešení problémů 
−řešit problémové situace jako motivaci k týmové spolupráci a nutnosti stanovit taktiku hry 
−řešit herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a fyzicky    
  výkonných žáků) 
−podílet se na přípravě vlastních sportovních akcí – plánovat, realizovat a hodnotit  
Kompetence komunikativní 
−dbát na kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy 
−vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně s možností využít názvosloví    
  tělesné výchovy 
−podporovat vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami žáků zařazováním 
mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů  
Kompetence sociální a personální 
−dodrdržovat pravidla bezpečnosti 
−seznamovat se při tělovýchovných aktivitách s  prvky dopomoci a záchrany 
−spolupracovat v rámci týmu a vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku úspěšné spolupráce  
−vést k nutné spolupráci v týmu z hlediska dosažení co nejlepšího výsledku ( sportovní utkání, 
turnaje) 
−rozvíjet schopnost zastávat různé role v týmu (obzvláště u neprůbojných a málo iniciativních 
jedinců) 
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Kompetence občanské 
−netolerovat nekamarádské chování či odmítnutí požadované pomoci 
−dodržovat pravidla chování a fair-play 
−seznamovat se s chováním v krizových či zdraví (život) ohrožujících situacích 
Kompetence pracovní 

−seznamovat se s technikami 1.pomoci pomocí modelových situací a praktickými ukázkami 

−používat vhodné sportovní vybavení pro tělovýchovné aktivity 

−praktikovat vlastní sebehodnocení 
 
 

Vzdělávací oblast :  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

 

 
Průřezové téma 

  Poznámky 
pomůcky 

spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a 
využívá nabízené 
příležitost 

− znalost základních zdraví prospěš- 
   ných cvičení a vhodného prostředí     
   pro pohybovou činnost 
− příprava organismu před TV 
   aktivitou, uklidnění po zátěži,   
   protahovací a napínací cviky 

1. - 3. OSV  
− psychohygiena 

3.ročník –  každý 
žák je schopen 
vést krátkou 
rozcvičku 

zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

− gymnastika  

− základy akrobacie: 
   - průpravná cvičení pro kotoul 
     vpřed 
   - přeskok (nácvik odrazu z můstku 
     na nízkou švédskou bednu)  
   - kladinka (chůze s dopomocí/bez 
      dopomoci, obměny chůze) 
   - cvičení na žebřinách 

− atletika:  
   - vytrvalostní běh 5 - 10 minut     
   - rychlý běh 20 - 50 m 
   - skok daleký (spojení rozběhu  
     a odrazu)  
   - hod míčkem z místa/z rozběhu 

−  kondiční cvičení s hudbou a   
    rytmickým doprovodem,  
    základy estetického pohybu,  
    vyjádření melodie a rytmu  
    pohybem, jednoduchý tanec 

1. - 3. OSV  
− sebepoznání  
   a sebepojetí 
   (poznávání    
    vlastních    
    fyzických  
    a psychických     
    limitů  
    ve sportu 

 

uplatňuje hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve 
známých prostorech škol 

−základní hygiena při a po TV, při  
   jiných pohybových aktivitách 

−vhodná obuv a oděv pro pohybové  
   aktivity 

−bezpečnost při TV činnostech 

−organizace a bezpečnost  
   cvičebního prostoru 

−bezpečná příprava a úklid nářadí,  
   náčiní, pomůcek 

−bezpečnost v šatně a WC 

−1. pomoc 

1. - 3.   
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spolupracuje při 
jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a 
soutěžích 

− pohybové hry různého  
   zaměření s pomůckami i bez   
   pomůcek 
− netradiční pohybové hry a   
   aktivity 
− využití hraček a netradičního  
   náčiní 
− pohybová tvořivost 
− základy sportovních a  
   míčových her (manipulace  
   s míčem odpovídající velikosti 
   a hmotnosti, herní činnosti jed- 

     notlivce, spolupráce ve hře, prů- 
   pravné hry, utkání podle zjedno- 

     dušených pravidel minisportu 

1. - 3. OSV  - kooperace a 
kompetice 

PVC obruče 
kopaná – měkký 
míč, technika 
vedení míče, 
slalom, střelba 
na bránu 
vybíjená – 
chytání přihrávky 
minibasket – míč 
č.3, abeceda, 
dribling 

reaguje na základní 
pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její 
organizaci 

− znalost smluvených gest  
   a signálů při TV činnostech 

 

1.- 3.   

uplatňuje správné způsoby 
držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební 
polohy 

− cvičení se sportovním náčiním  
   (švihadla, krátké tyče, míče,  
   apod.) 

− správné držení těla 
 

1.- 3.   

zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

− kompenzační, vyrovnávací  
   a relaxační cvičení 

 

1.- 3.  strečing 

zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině a 
usiluje o jejich zlepšení 

− Plavání : základní plavecká     
   výuka, hygiena plavání,  
   adaptace na vodní prostředí,  
   základní plavecké dovednosti,  
   plavecká technika – 1 způsob,  
   prvky sebezáchrany  
   a dopomoci tonoucímu 

1.- 5. OSV  
−sebepoznání a   
  sebepojetí 
  (respektování   
   vlastních limitů) 

 

Reaguje na pokyny a 
povely 

− pokyny a povely při     
   pohybových činnostech –  
   komunikace Tv 

4.- 5.   

Uplatňuje zásady hygieny 
a bezpečnosti 

− hygiena  Tv,oblečení, obutí 
− bezpečnost při pohybových  
   činnostech a po ukončení    
− 1. pomoc 

4.- 5   

Spojuje pohybovou 
činnost se zdravím 

− rozcvička, uklidnění po cvičení 4.- 5   

V souladu s individuálními 
předpoklady zvládá 
jednoduché pohybové 
činností sám i ve skupině, 
usiluje o zlepšení 

− vybíjená, basketbal –cvičení  
  hodu,přihrávky,driblink 

− kotoul vpřed 

− výskok na bednu 

− rovnováha na lavičce 

− přeskok 

4.   
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v souladu s individuálními 
předpoklady zvládá 
jednoduché pohybové 
činností sám i ve skupině, 
usiluje o zlepšení 

− Atletika : běh rychlý a  
   vytrvalostní, skok daleký,  
   hod míčkem 
 
 
 

4.- 5   

v souladu s individuálními 
předpoklady zvládá 
jednoduché pohybové 
činností sám i ve skupině, 
usiluje o zlepšení 

− jednoduché tance 
 
 
 

    4.- 5   

v souladu s individuálními 
předpoklady zvládá 
jednoduché pohybové 
činností sám i ve skupině, 
usiluje o zlepšení 

-  herní činnosti v basketbalu     
   průprava k přehazované 
-  kotoul vpřed a letmo 
-  využití odrazového můstku -     
   přeskok 

5.   

spolupracuje při týmových 
činnostech a soutěžích 

− míčové hry : vybíjená a jiné  
   dle výběru , herní činnosti,   
   spolupráce v týmu 

4.- 5   

jedná v duchu fair play – 
dodržuje pravidla  

− pravidla osvojených  
   pohybových her 

4.- 5   

zlepšuje úroveň své 
zdatnosti 

− rychlost, obratnost 
− hry 
− atletika 

4.- 5.   

reaguje při úrazu 
spolužáka 

− základní úrazy, bezpečnost   
   při činnostech 

4.- 5.   

změří základní pohybové 
výkony a porovná je s 
předchozími 

− měřidla 4.- 5.   

orientuje se v zdrojích o 
sportovních akcích ve 
škole 

− plakáty 4.- 5   

jednoduše zhodnotí 
pohybovou činnost 
spolužáka 

− pozorování 4.- 5   
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5.9 Praktické činnosti 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 Hlavním cílem vyučovacího předmětu je osvojení základních dovedností a návyků, které 
žáci využijí ve svém osobním životě. Cílem je také rozvoj vytrvalosti, soustavnosti a 
soustředěnosti. 
Časová dotace v 1. – 4. ročníku je 1 vyučovací hodina, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 
 
Klíčové kompetence: 
Utváření a rozvoj následujících klíčových kompetencí má žákovi umožnit v rámci 
Kompetence k učení 

−osvojovat si prakticky pracovní návody 
Kompetence k řešení problémů 
−uvědomovat si potřeby praktického ověřování řešeného problému 
Kompetence komunikační 
−osvojovat si účinnou komunikaci při práci 
Kompetence sociální a personální 
−rozumět výkladu pojmů souvisejících s volbou povolání 
Kompetence občanská 
−rozvíjet tvořivý přístup v plnění úkolů 
Kompetence pracovní 
−rozvíjet snahu o provedení práce v nejlepší kvalitě 
 
 

Vzdělávací oblast :  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět : Praktické činnosti 

Očekávané výstupy: 
žák… 

 
Učivo 

 
Ročník 

Průřezové 
téma 

Poznámky 
pomůcky 

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

− práce s drobným    
   materiálem: papír, textil,  
   modelovací hmota,  
   přírodniny 

1. -  3.   

zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

− konstrukční činnosti :  
   montáž a demontáž 

1. -  3.   

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

− práce s tabulkou 

− péče o rostliny 

− setí, sázení do truhlíků 

1. -  3.   

připraví jídelní tabuli pro stolování a 
chová se vhodně při stolování 

− příprava pokrmů 
− základy správného    
   stolování 

1. -  3.   

uplatňuje základní hygienické, režimo-     
vé a jiné zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

12.Li   -  Lidské tělo 
− péče o zdraví 
− správná životospráva 

13.              
14. 

1. -  3.  
 
 

 

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

15.Prv  –  1.pomoc, 
   pravidla chování   
   ve školním řádu 

1. -  3.   
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chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepří- jemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné dítě 

− osobní bezpečí, 
   krizové situace  
   a situace    
   hromadného    
   ohrožení 

1. -  3.   

pečuje o nenáročné rostliny. 
 

−  péče o nenáročné    
    rostliny ve třídě 

1. -  3.   

vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného 
materiálu. 

−  práce s daným    
    materiálem, vlastnosti    
    materiálu 

4. - 5. OSV - 
osobnostní 
rozvoj : 
kooperace 

 

využívá při tvořivých činnostech s 
různým materiálem prvky lidových 
tradic. 

− seznámení s lidovými   
   tradicemi (Velikonoce,         
   Vánoce atd.)     

4. - 5.   

volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu. 

− druhy pomůcek, nástrojů,   
   náčiní ke zpracování  
   různých materiálů 

4. - 5.   

udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

−  bezpečnost  a  
    uspořádání práce 

4. - 5. OSV - 
osobnostní 
rozvoj : 
psychohygiena 

 

provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

− práce se stavebnicí,  
   použití logiky 

4. - 5.   

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 
 

− využití návodu při  
   postupech práce, čtení  
   plánků a orientace  
   v návodu 

4. - 5.   

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu. 

− pracovní hygiena, první  
   pomoc při zranění 

4. - 5.   

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

− péče o rostliny 4. - 5.   

volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a nářadí 

− využití nářadí při práci  
   s rostlinami 

4. - 5.   

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
 

− vybavení kuchyně, el.  
   spotřebiče, kuchyňské  
   nářadí a spotřebiče 

4. - 5.   

připraví samostatně jednoduchý 
pokrm. 
 

− příprava jednoduchých  
  pokrmů dle možností 

4. - 5.   

dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování 

− základy společenského  
   chování, pravidla  
  stolování 

4. - 5. OSV - 
osobnostní 
rozvoj : 
seberegulace 

 

udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 1. pomoc 
při úrazu v dílnách 

− pracovní hygiena   
   v dílnách, bezpečnost  
   práce, první pomoc při  
   úrazu 

4. - 5. OSV - 
osobnostní 
rozvoj : 
psychohygiena 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 
 
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)                                          
a  Vyhlášky č. 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání. 
Na naší škole žáky klasifikujeme, v případě žádosti rodičů píšeme slovní hodnocení. 
 
Obecné zásady: 
    při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost 
      a pedagogický takt vůči žákovi, 
    při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák 
      mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici    
 

Získávání podkladů pro hodnocení:  
    písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení… 
    ústní zkoušení a mluvený projev 
    zpracování referátů a prací k danému tématu 
    samostatné aktivity a domácí úkoly 
    modelové a problémové úkoly 
   výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce 
   projektové a skupinové práce a projektové dny  
   portfolio žáka 
 
Cíle hodnocení: 
   zajistit žákovi zpětnou vazbu, která vypovídá, zda dosahuje předpokládaných cílů, 
   poskytnout žákovi návod, jakým způsobem má postupovat, aby odstranil a postupně    
     odstraňoval nedostatky, 
   poskytnout žákovi informaci o individuálním pokroku, 
   motivovat žáka pro další učení, 
   naučit žáka pracovat s chybou. 
 

Kritéria hodnocení:  
   zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte 
   schopnost řešit problémové situace 
   úroveň komunikačních dovedností 
   schopnost řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem  
   míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje 
   schopnost řešit problémové situace 
   míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje  

 
Poznámka: Při průběžném hodnocení může učitel hodnotit v předmětech s převahou 
teoretického zaměření a v předmětech s převahou výchovného působení i mezistupněm. 
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6.2  Pravidla pro hodnocení práce ve skupinách, práce ve dvojicích,   
       práce s projekty 
    
 Vzhledem k velmi častému využití metod kooperativního učení jsme rozpracovali 
hodnocení skupinové práce. Charakter práce nutí učitele k většímu zapojení dětí do hodnocení, 
než je tomu při frontální práci. Vedeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, co se jim povedlo a co 
ne a jak si vedli ostatní. Hodnotí se nejen samotné skupiny, ale i jednotlivci vzájemně, dále 
jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny a na závěr může být výsledek práce jedné 
skupiny ohodnocen ostatními skupinami a učitelem. Hodnocení skupinové práce, projektů je 
součástí výsledné známky. 
 
A. Hodnocení průběhu zahrnuje 
     Hodnocení skupiny jako celku: 
souhru mezi členy skupiny při vyhledávání a třídění informací 
vzájemnou komunikaci a pomoc mezi členy skupiny při řešení a zpracovávání dílčích úkolů 
konečnou společnou formulaci a prezentaci výstupů 
     Hodnocení jednotlivých členů skupiny: 
schopnost přijímat a respektovat rady a pokyny ostatních členů skupiny, či vedoucího skupinové 
práce 
umění zaujímat vlastní postoj ke způsobu řešení 
schopnost vyhledávání a třídění informací 
svědomitost při plnění přidělené části úkolu 
prezentace výstupu 
 
B. Hodnocení výstupů sleduje: 
dodržení tématu zadání 
úplnost  
způsob a úroveň obsahového a grafického zpracování 
preciznost 
úroveň konečné prezentace 
obhajobu zvolených postupů a řešení 
dodržení časového vymezení  
 
Desatero pro hodnocení samostatných prací a projektů (krátkodobých, dlouhodobých) 
dodržení tématu zadané práce 
dodržení rozsahu a formy práce 
schopnost vyhledávání informací z různých zdrojů  
úroveň zpracování vyhledaných informací 
obsahová úroveň zpracování 
grafická úroveň zpracování 
uplatnění vlastních nápadů 
formulace vlastních názorů vztahujících se k zpracovanému tématu 
dodržení termínu odevzdání 
vlastní iniciativa nad rámec práce 
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6.3 Hodnocení a klasifikace žáků v předmětech s převahou   
       naukového zaměření 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje 
do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 
rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho 
působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, 
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je 
zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí 
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho 
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje 
poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery 
v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 
a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje 
do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické 
principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen 
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
Stupeň 4 (dostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. 
Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, 
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují 
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede 
žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické 
principy respektuje jen občas, práce v týmu 
se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů je schopen málokdy. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. 
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Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se 
do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 
principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 
přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 
 
 
6.4 Hodnocení a klasifikace žáků v předmětech s převahou     
       výchovného zaměření 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 
a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 
tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti 
a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá 
bezpečně a účinně pouze někdy. 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 
velmi malý zájem a snahu. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a 
nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 
Neprojevuje zájem o práci. 
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6.5 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími   
       potřebami v předmětech s převahou naukového zaměření 
 
Stupeň 1 (výborný) 

• ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky, 

• myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně, 

• je schopen samostatně studovat vhodné texty, 

• pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné, 

• je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů, 

• vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně, 

• umí a používá kompenzační pomůcky, 

• pracuje spolehlivě s upraveným textem, 

• po zadání práce pracuje samostatně. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 

• v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky, 

• myslí logicky správně, 

• je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty, 

• pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné, 

• je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů, 

• vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně, 

• umí a dovede použít kompenzační pomůcky, 

• pracuje spolehlivě s upraveným textem, 

• po zadání práce učitelem pracuje s jistotou. 
Stupeň 3 (dobrý) 

• má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, 
pojmů, 

• definic a poznatků, 

• myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby, 

• je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele, 

• pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné, 

• je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele, 

• vyjadřuje se obtížně a nepřesně, 

• dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele, 

• pracuje spolehlivě s upraveným textem, 

• nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
Stupeň 4 (dostatečný) 

• má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

• definic a poznatků, 

• v myšlení se vyskytují závažné chyby, 

• je nesamostatný v práci s vhodnými texty, 

• práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné, 

• málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů, 

• jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti, 
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• kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami, 

• má velké obtíže při práci s upraveným textem, 

• závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 

• požadované poznatky si neosvojil, 

• samostatnost v myšlení neprojevuje, 

• je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele, 

• žák nepracuje pro tým, 

• správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen, 

• jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

• a výstižnosti, 

• kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele, 

• s upraveným textem nedovede pracovat, 

• chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
 
6.6 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími   
      potřebami v předmětech s převahou výchovného působení 
 
Stupeň 1 (výborný) 

• v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost, 

• pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně 

• je rozvíjí, 

• jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný, 

• osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 

• v činnostech aktivní, převážně samostatný, 

• úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady, 

• projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky, 

• osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, 

• estetiku, tělesnou zdatnost. 
Stupeň 3 (dobrý) 

• v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní, 

• nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu, 

• jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, 

• jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

• pomoc učitele, 

• nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 
Stupeň 4 (dostatečný) 

• v činnostech je málo tvořivý, často pasivní, 

• rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé, 

• úkoly řeší s častými chybami, 

• dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele, 

• projevuje velmi malý zájem a snahu. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

• v činnostech je skoro vždy pasivní, 

• rozvoj schopností je neuspokojivý, 

• jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu, 

• minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat, 

• neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje. 
 
6.7 Celkové hodnocení 
  
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
prospěl(a) s vyznamenáním 
Žák prospěl 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 
v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 
prospěl(a) 
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 
neprospěl(a) 
Žák neprospěl, je – li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 
 
 
6.8 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáků, 

• sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, …), 

• kontrolními písemnými pracemi, 

• analýzou výsledků různých činností žáků, 

• konzultacemi s ostatními vyučujícími, podle potřeby s psychologickými a zdravotnickými 
pracovníky. 

 
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,apod.) 
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vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se 
znovu nepřezkušuje. 
 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. 
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 
 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, 
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 
 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat 
ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 
hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 
 
 
6.9 Hodnocení práce v zájmových útvarech 
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 
pracoval(a) úspěšně 
pracoval(a) 
 
 
6.10 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 
 
Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se 
dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 
výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se 
na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje 
dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 
 
 
6.11 Sebehodnocení 
 
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí 
a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou 
průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh 
výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 
prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka 
motivační do dalšího období. 
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6.12 Slovní hodnocení 
 
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 vzdělávání žáka, 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení 
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
 
 
6.13 Komisionální přezkoušení 
 
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

• 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; 

• zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu; 

• přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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. 
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy 
v souladu se školním vzdělávacím programem. 
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
 
6.14 Opravná zkouška 
 
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován 
stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech. 
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Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději 
do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce 
dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák 
navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. 
Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví 
a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu 
nedostatečný. 
 
 
6.15 Přezkoušení 
 
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 
prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, 
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel 
školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. 
Přezkoušení provede komise do 14 dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení 
žáka je nepřípustné. 
 
6.16 Dodatečná zkouška 
 
Dodatečnou zkoušku koná žák: 

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech 
do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 
do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 30 .září. Do té doby žák 
navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být 
klasifikován ani do tohoto termínu, opakuje ročník. 

který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek 
ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce 
rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 
 
 
6.17 Postup do dalšího ročníku 
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených 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. 

 
 


