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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, je malotřídní školou 

neúplného typu (1.  5. ročník ZŠ), spádová základní škola pro okolní obce. Ve třech třídách 

(a pěti ročnících) se tu vzdělává asi 40 žáků. 

Škola sídlí v budově, která byla postavena v roce 1876. Ve školním roce 2018/2019 proběhla 

rozsáhlá rekonstrukce a modernizace budovy základní školy. Ve školní budově sídlí také 

školní družina. 

Velkou výhodou naší školy je malý počet žáků ve třídách, který umožňuje kvalitní 

individuální péči, kterou naši pedagogové věnují každému žákovi. 

Umístění školy 

Škola je umístěna v centru obce, v těsné blízkosti MHD. 

Vybavení školy 

Naše škola má:  

- 3 kmenové třídy 

- 2 odborné učebny – učebna environmentální výchovy a školní družiny,  

učebna ICT a cizích jazyků 

- tělocvičnu 

- ředitelnu 

- sborovnu 

- archiv 

- technické místnosti 

- zajištění bezbariového přístupu - schodolez 

- školní zahradu s multifunkčním hřištěm a altánkem, určeným pro výuku i relaxaci žáků 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- šatny pro žáky 

- prostorné chodby 

- prostor na tříděný odpad 

- školní jídelnu a školní kuchyň v oddělené budově (MŠ) 

- vzduchotechniku a klimatizaci 

- přístupový systém Dahua 

 

Každá třída je vybavena:   

- učitelským notebookem s výukovými programy 

- dataprojektorem 

- interaktivní tabulí 

 

Odborná učebna ICT a cizích jazyků je vybavena:  

- Notebooky 

- iPady 

- tiskárnami se skenery 

- dataprojektorem 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor ZŠ tvoří 4 učitelé 1. stupně (z toho 1 ve vedení školy) a 1 vychovatelka 

školní družiny. Pedagogický sbor pracuje na svém profesním portfoliu a pravidelně 

 se vzdělává v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (OP VVV).  
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2.3 Dlouhodobé projekty, spolupráce 

Škola pravidelně spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů, s místním Klubem seniorů, 

s TJ Sokol, s místní knihovnou či s PPP Opava a Bílovec (se sídlem v Novém Jičíně). Spolupráci 

udržuje škola také se svým zřizovatelem  obcí Těškovice.  

Žáci školy se aktivně podílejí na třídění odpadu. 

Škola se pravidelně zapojuje do projektů, které jsou financovány z OP VVV. Pedagogové 

spolupracují na projektech M.R.K.E.V., Recyklohraní, 72 hodin, Adopce ohroženého druhu 

zvířete v  ZOO Ostrava, Fond Sidus, Tonda obal na cestách, Zdravá pětka, Hravá věda, aj. 

Třídní kolektivy absolvují různé exkurze, přírodovědné, kulturní, vzdělávací akce, školy 

v přírodě, lyžařské kurzy a další sportovní akce.  

2.4 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

- Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2016. 

- Ve spolupráci se školou funguje Klub rodičů. 

- Kromě třídních schůzek organizuje škola pravidelná konzultační odpoledne. 

2.5 Kulturní aktivity školy 

Základní škola se prezentuje na veřejnosti mnohými kulturními akcemi v průběhu celého 

školního roku. Ve škole byl v roce 2015 založen dětský pěvecký sbor Jasmínek, který se 

pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných nejen školou, ale rovněž naším zřizovatelem,  

OÚ Těškovice, dalšími složkami naší obce i sousedních obcí.  

Dětský pěvecký sbor Jasmínek vystupuje na akcích:  Vítání občánků, Jubilantům, hudebních 

vystoupeních pro seniory, schůzích Zahrádkářů, Vánočních trzích, Mikulášském jarmarku, 

Vánočním koncertu naší organizace, Vánočním koncertu v Domově důchodců v Kyjovicích, 

Maškarním plese ve spolupráci s Klubem rodičů, Velikonočních koncertech, hudebním 

vystoupení ke Dni matek i slavnostním zahájení nového školního roku. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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2.6 Charakteristika žáků 

- Do naší školy přicházejí žáci s trvalým bydlištěm v obci Těškovice a z okolních obcí 

(Výškovice, Bítov). 

- Určité procento našich žáků je v evidenci PPP Opava a PPP Bílovec, z toho jsou 

někteří integrovaní pro SPU, někteří žáci mají IVP.  

- Po 5. ročníku odchází naši žáci na základní školy v Pusté Polomi, v Bílovci, 

Klimkovicích  

i Ostravě. Škola se také věnuje přípravě žáků k přijímacímu řízení na víceletá 

gymnázia, naši žáci pravidelně nastupují na gymnázia v Bílovci i Ostravě. 

- Vztahy mezi našimi žáky jsou přátelské, děti i rodiče žáků se mezi sebou dobře 

znají. Pedagogové školy se také zaměřují na budování příjemného a bezpečného 

prostředí ve třídách. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 

3.1 Zaměření školy 

Naše škola se zaměřuje především na kvalitní plnění cílů základního vzdělávání, našim cílem 

je poskytnout kvalitní vzdělání i rozvoj každému žákovi naší školy. Chceme poskytovat 

kvalitní jazykové vzdělání, rozvíjet dovednost používání ICT, podporovat sport a ekologické 

myšlení a environmentální výchovu. Zaměřujeme se na individualizaci vzdělávacího 

procesu tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj každého žáka. 

Důraz klademe především na vytváření školy:  

- podporující zdraví 

- otevřené veřejnosti 

- se zaměřením výuky na environmentální výchovu 

Škola podporující zdraví 

- vytváříme partnerský vztah mezi učiteli, žáky a rodiči 

- respektujeme individuální předpoklady každého žáka 

- usilujeme o prostředí, v němž mají žáci, učitelé a rodiče pocit bezpečí a důvěry 

- o přestávkách mají žáci možnost využívat školní tělocvičnu a školní hřiště 

- dbáme na dodržování pitného režimu 

- školní jídelna zařazuje do jídelníčku zdravá jídla, včetně čerstvé zeleniny a ovoce 

Škola otevřená veřejnosti 

- dbáme na pravidelné kontakty mezi školou a rodiči 

- na našich webových stránkách uvádíme aktuální informace a prezentujeme práce žáků 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- informujeme o dění ve škole také na sociálních sítích 

- pořádáme se žáky akce pro veřejnost 

- propůjčením tělocvičny podporujeme rozvoj tělesné výchovy v obci 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Hlavním cílem EVVO na naší škole je umožnit žákům ucelené pochopení problematiky 

vztahů člověka k životnímu prostředí, uvědomit si základní podmínky života a odpovědnost 

současné generace za život v budoucnosti – udržitelný rozvoj (je takový rozvoj, který zajistí 

potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž 

by se to dělo na úkor jiných národů). 

Environmentální výchova (EVVO) se uskutečňuje integrací do konkrétního vyučovacího 

předmětu v konkrétním ročníku. 

Snahou o jeho realizaci prostřednictvím projektových dní, určených pro všechny ročníky 

nebo konkrétní třídy. 

Pedagogičtí pracovníci vedou žáky ke kladnému vztahu k přírodě i ke kulturnímu  

a historickému dědictví našeho kraje. Učí je krajovým zvykům.  

EVVO je dále realizována činnostmi:  

- třídíme odpad (papír, plasty, baterie, sklo) 

- sbíráme drobné použité elektropřístroje 

- ve výuce přírodovědných předmětů se věnujeme ekologickým tématům 

- pravidelně pořádáme akce ke Dni Země 

- vedeme žáky k úspoře energie 

- 1x ročně zajišťujeme výukový program EVVO (např. návštěva Planetária v Ostravě, 

Zemského muzea v Opavě aj.) 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- 1x ročně exkurzi v rámci EVVO (např. Národní přírodní rezervace Kaluža v Hradci 

nad Moravicí, návštěva Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Bartošovicích) 

- 1x ročně realizujeme besedy a přednášky s odborníky (např. beseda s lesním 

pedagogem, s kronikářem obce, s policistou ČR, vzdělávací akce canisterapie, 

zdravověda aj.)  

- pořádání projektových dnů v rámci EVVO 

- přispíváme finanční částkou na adopci ohroženého druhu zvířete v ZOO Ostrava 

- pořádáme 2x ročně sběr starého papíru 

- péče o školní zahradu, jejíž součástí je zeleninová zahrádka, ovocné keře, okrasné 

květiny a dřeviny, léčivé bylinky aj. 

- v rámci školní družiny probíhá 1x 1 hod. týdně Přírodovědný kroužek 

- spolupráce s místními organizacemi – Zahrádkáři Těškovic a Myslivci 

- ekologizace provozu základní školy – používáme ekologické čisticí prostředky 

- rozšíření žákovské knihovny o odbornou literaturu v rámci EVVO 

- založení ekokoutků – pěstování a množení rostlin aj. 

- zřízení meteostanice na školní zahradě 

Výuka nepovinného předmětu náboženství 

Žáci mají možnost navštěvovat v naší škole výuku nepovinného předmětu náboženství, 

která probíhá 1x týdně 2 hodiny. 

Předměty speciálně pedagogická péče 

Předmět speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence probíhá dle potřeb žáků  

na základě posudků z PPP a SPC. 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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3.2 Dodatek č. 1 dle ŠVP ZV 2016 

Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015Sb), 

požadavků Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT 

na období 2016 – 2018. 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, z koncepce 

společného vzdělávání a celoživotního učení.  

Zohledňuje při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti každého žáka, 

zvýrazňuje potřebu účinné spolupráce školy, školského poradenského zařízení, zákonných 

zástupců žáků a dalších osob, které se podílejí na vzdělávání žáka. Zachovává ve vzdělávání 

co nejdéle přirozené skupiny žáků s využitím podpůrných opatření. 

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky, plnění této povinnosti 

 se řídí §36 až 43 školského zákona. Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti 

zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a 47 školského zákona. 

 Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, 

mládeže  a tělovýchovy ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně 

nadaných upravují § 16 a 17 školského zákona a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti 

 o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo v § 11 vyhlášky 

 č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání §54 až 56 školského 

zákona. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Základní vzdělávání na 1. stupni vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, je založeno 

 na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého 

žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním 

potřebám, případně s využitím podpůrných opatření optimálně vyvíjela, dosahoval svého 

osobního maxima. K tomu se vytvářejí  odpovídající podmínky pro vzdělávání všech žáků. 

3.3  Vzdělávací oblasti 

Pro usnadnění identifikace jsou očekávané výstupy označeny kódy, které obsahují zkratku 

vzdělávacího oboru, označení ročníku, číselné označení tematického okruhu a číslo určující 

pořadí očekávaného výstupu v daném tematickém okruhu nebo v rámci vzdělávacího 

oboru. 

Očekávané výstupy RVP ZV na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku stanovují závaznou 

úroveň pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP, která musí být 

 na konci1. stupně a 2. stupně základní školy dodržena. Očekávané výstupy na konci 

 3. ročníku (1. období) stanovují jen orientační (nezávaznou) úroveň a při formulování 

výstupů v učebních osnovách v ŠVP mají pomoci (na 1. stupni) stanovit vzdělávací cestu 

vedoucí k naplnění očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. 

Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než 

odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru. 

Tyto výstupy uvedené jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP 

 do individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Výstupy 

představují cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně překročit. 

V souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí 

 v případě podpůrných opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním 

postižením. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními pátého stupně jsou dolní úrovní 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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pro úpravu očekávaných výstupů v IVP očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS, které mají 

rovněž činnostní povahu a jsou prakticky zaměřené. 

Pro jednoznačnou identifikaci je většina výstupů minimální doporučené úrovně označena 

písmenem „p“ a kódem obsahově odpovídajícího očekávaného výstupu. Pokud není 

v daném tematickém okruhu žádný přímo související očekávaný výstup, výstupy minimální 

doporučené úrovně nejsou kódem označeny a představují vhodné specifické znalosti 

a dovednosti dosažitelné i při případné úpravě výstupů. Očekávané výstupy, pro které není 

uveden výstup v minimální doporučené úrovni, mohou být při případných úpravách 

výstupů v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) bez náhrady vypuštěny. Pokud je výstup 

v minimální doporučené úrovni totožný s očekávaným výstupem, tak je označen shodným 

kódem bez přidaného písmena „p“. 

Učivo vymezené v RVP ZV je DOPORUČENO školám k dalšímu rozpracování do jednotlivých 

ročníků nebo delších časových úseků.  

Na úrovni ŠVP se učivo stává závazným. 

Standardy pro základní vzdělávání podrobněji vymezují obsah očekávaných výstupů, jsou 

určeny na pomoc školské praxi a napomáhání dosahování cílů. Vzdělávací obsah 

jednotlivých vzdělávacích oborů jsou rozčleněny v ŠVP do vyučovacích předmětů. 

 Na základě učebních osnov v ŠVP sestavuje škola IVP. 

Ke dni účinnosti tohoto ŠVP byly platné následující údaje, které se v jednotlivých letech 

nepatrně liší: např. počet žáků školy. 
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3.4 Výchovné a vzdělávací strategie 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Klíčové kompetence zahrnují schopnosti, vědomosti, dovednosti, hodnoty a návyky, které 

umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situacích. 

Ve škole spojujeme klíčové kompetence úzce s životními dovednostmi. Úroveň klíčových 

kompetencí, které žáci získají na škole, není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní 

učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

Kompetence k učení 

umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je k celoživotnímu učení. 

Kompetence k řešení problému 

podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

Kompetence sociální a personální 

rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci jiných. 

Kompetence občanské 

připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní své 

povinnosti. 
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Kompetence pracovní 

pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k zodpovědné, svědomité a kvalitní práci ve výuce, v projektech  

a v mimoškolních aktivitách. 

Učíme na praktických příkladech z reálného života. 

Zadáváme žákům projekty, v nichž mají možnost organizovat a plánovat učení. 

Učíme žáky rozlišovat základní dovednosti a vědomosti od rozšiřujících. 

Vyhledáváme s žáky potřebné informace z různých zdrojů (odborná literatura, internet). 

Žáci využívají výpočetní techniku k získávání informací a k procvičování učiva. 

Učíme žáky pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

Seznamujeme žáky s cílem vyučovací hodiny. 

Zařazujeme do výuky kooperativní činnosti, projekty, hry. 

Při hodnocení přihlížíme k individuálním schopnostem žáků. 

Vedeme žáky k tomu, aby vnímali chybu jako přirozenou součást procesu učení a dokázali 

se z ní poučit. 

Kompetence k řešení problémů 

Žákům předkládáme problémové úlohy přiměřené jejich individuálním schopnostem. 

Při řešení problémových situací poskytujeme žákům prostor pro samostatnost, tvořivost  

a logické myšlení. 

Učíme žáky pracovat ve skupině. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Při řešení problémových situací využíváme se žáky různé zdroje informací. 

Oceňujeme snahu a každý správný krok při řešení problémových situací. 

Řešíme reálné situace, které vznikají při vyučování i mimo něj. Zapojujeme do nich žáky, 

učíme je vyslechnout názory druhých, diskutovat, argumentovat, zhodnotit výsledek 

rozhodnutí a převzít za něj zodpovědnost. 

Nabízíme řešení problémů s výchovnou poradkyní i prostřednictvím schránky důvěry. 

Kompetence komunikativní 

Učíme žáky navzájem si naslouchat, vhodně argumentovat, nebát se vyslovit svůj názor  

a porozumět nonverbální komunikaci. 

Formou referátů, projektů a slohových prací vedeme žáky ke kultivovanému písemnému  

i ústnímu projevu. 

Dbáme na dodržování zásad a pravidel PC učebny. 

Ve výuce žáci pracují s texty, zvukovými a obrázkovými záznamy i s informačními 

technologiemi. 

Kompetence sociální a personální 

Vytváříme pozitivní školní a třídní klima. 

V rámci spojených hodin některých předmětů vytváříme heterogenní skupiny. 

Seznamujeme žáky, rodiče a učitele s jejich povinnostmi. 

Učíme žáky sociálním dovednostem, o pokrocích informujeme rodiče, společně hledáme 

další možnosti rozvoje. 

Vytváříme společná pravidla vzájemného soužití ve škole a svým jednáním a chováním 

přispíváme k dobrým mezilidským vztahům. 

Vedeme žáky k tomu, aby se vzájemně respektovali. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Vytváříme žákům příležitosti objevovat v sobě dobré stránky a hodnoty. 

Kompetence občanské 

Dodržujeme dohodnutá pravidla života třídy a školy. 

Jsme si vědomi nejen svých práv, ale i povinností. 

Učíme žáky vyslechnout názory druhých a respektovat je. 

Vedeme žáky k ohleduplnému chování navzájem a k ochraně utiskovaného. 

Navštěvujeme kulturní představení a koncerty. 

Nabízíme žákům sportovní vyžití při mnoha turnajích a soutěžích. 

Ve škole třídíme odpad. 

Učíme žáky, aby udržovali životní prostředí ve škole i mimo ní v čistotě. 

Ve výuce přírodovědných předmětů se věnujeme ekologickým tématům. 

V rámci výuky využíváme různých výročí a událostí k posilování vlasteneckého cítění. 

Kompetence pracovní 

Pomáháme žákům adaptovat se na nové pracovní podmínky, seznamujeme je  

s povinnostmi řídit se danými pravidly, pomáháme jim porozumět zadání jednotlivých 

pracovních úkolů. 

Dbáme na bezpečnost práce. Učíme žáky předvídat rizika a předcházet vzniku 

nebezpečných situací. 

Vedeme žáky k systematickému a řádnému plnění povinností, ke kvalitní práci  

a sebehodnocení. 

Vedeme žáky k objektivnímu hodnocení svých pracovních výkonů. 
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3.5 Dodatek č. 2 dle ŠVP ZV 2016 

Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015Sb), požadavků 

Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT Vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dle vyhlášky č. 27, 2016 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

 s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 

opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení 

do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení  

i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory 

(PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1, Vyhláška 

č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít 

na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti 

 a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených 

podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským 

zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků 

vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 

stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola dle 

individuální potřeby žáků. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, 

případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky 

a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo 

 k dosažení jejich osobního maxima. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. 

To umožňuje žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká 

se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, 

případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky  

s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, 

než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. 

Pedagogickým pracovníkům bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). 

To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými 

vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit 

obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.  

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým 

mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého 
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vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích 

oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů 

může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP 

na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích 

hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven 

v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické 

péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika:  

problémy v učení – čtení, psaní, počítání, nepřesné vnímání času, obtížné rozlišování 

podstatného a podružného, neschopnost pracovat s abstrakcí, snížená možnost učit se 

na základě zkušenosti, pracovat se změnou, problémy s technikou učení, problémy  

s porozuměním významu slov, krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost, nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst  

a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních 

schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím 

specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů pravidelné  

a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování 

jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

V ŠVP může škola stanovit:  

- pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 

- zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
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potřebami 

- specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, 

prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin 

- učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče. 

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny  

v Příloze č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou  

v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných 

vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení. 

V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny 

předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto 

podpůrného opatření konkrétnímu žákovi. 

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy 

zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy  

ke stávajícímu ŠVP (příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které 

by kopírovaly stávající ŠVP). 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):  

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky 

- všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků 

- při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož 

užíváním má zkušenost 

- při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 
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augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání  

v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám 

- v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin 

- pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 

vzdělávání na deset ročníků 

- formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními  

a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 

spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP) 

- spolupráci s ostatními školami 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání  

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,  

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 

možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich 

potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit  

a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření 

podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání 

důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. 

V ŠVP může škola stanovit:  

- zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

- pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané 

žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 

- specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných  

a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:  

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech 

- specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších 

ročnících školy nebo v jiné škole 

- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností 

volby na straně žáka 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- obohacování vzdělávacího obsahu 

- zadávání specifických úkolů, projektů 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových 

aktivit 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

4.1 Průřezová témata 

Dodatek dle ŠVP ZV 2016, Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona 

(zákon č. 82/2015Sb), požadavků Evropské komise a Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání MŠMT. 

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a zvláště 

pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. stupně podpůrných 

opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu  

a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů  

a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto žáků kladen důraz především  

na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. Nároky kladené na utváření vědomostí 

a dovedností těchto žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi  

a spojují vzdělávací obsahy různých oborů. Přispívají tím ke komplexnosti vzdělávání žáků  

a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Do ŠVP je zařazeno šest průřezových témat:  

1. Osobnostní a sociální výchova 

Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především:  

- na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým 

- na rozvoj zvládání vlastního chování 

- na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

- na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci 

- na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

Výuka uvedeného průřezového tématu bude napomáhat primární prevenci rizikového 

chování a zkvalitnění mezilidské komunikace. Utváření znalostí a dovedností těchto žáků 

bude zohledňovat jejich individuální možnosti. 

2. Výchova demokratického občana 

Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků  

s lehkým mentálním postižením zaměřena především na utváření:  

- sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti 

- úcty k zákonu 

- úcty k hodnotám, jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance 

- aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 

- ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším 

- respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem 

- empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. 

Výuka bude rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku, schopnost zaujmout vlastní stanovisko 

v pluralitě názorů a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření 

znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena především:  

- na překonávání stereotypů a předsudků 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 

- na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti 

- na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám 

- na osvojování vzorců evropského občana 

- na podporu smyslu pro zodpovědnost. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Výchova  

k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro žáky s lehkým mentálním postižením, 

zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly  

a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

4. Multikulturní výchova 

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků  

s lehkým mentálním postižením zaměřena především:  

- na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí 

- na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání 

- na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv 

druhých 

- na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám 

- na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin 

- na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu 

- na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy 

života v demokratické společnosti 

- na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace  

a rasismu 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Multikulturní 

výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem  

na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření 

žádoucích postojů. 

5. Environmentální výchova 

Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků  

s lehkým mentálním postižením zaměřena především:  

- na vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

- na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

- na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí 

- na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí 

- na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

- na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Environmentální 

výchova, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně 

doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

6. Mediální výchova 

Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým mentálním 

postižením zaměřena především:  

- na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti  

za jeho naplnění 
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- na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času 

- na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích  

a v demokratické společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu 

- na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení 

- na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci 

- na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování 

- na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit  

se potřebám a cílům týmu. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Mediální 

výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem  

na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření 

žádoucích postojů. 

 

Průřezová témata naznačují společná místa (náměty, okruhy, činnosti) ve výchově  

a vzdělávání žáků, která jsou vhodná pro vytváření obecnějších postojů žáků k sobě samým, 

k ostatním lidem, přírodě, praktickému životu. 

Všechna průřezová témata však nemusejí být zastoupena v každém ročníku.  

V průběhu základního vzdělávání nabízíme žákům postupně všechny tematické okruhy 

jednotlivých průřezových témat. Průřezová témata jsou součástí vzdělávacího obsahu 

vyučovacího předmětu. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Rozvoj schopností 

poznávání 

VV, Prv VV, Prv, M VV, M, 

Prv 

V, Pří, 

Vla, M 

VV, Inf, 

Pří, Vla, 

M 

Sebepoznání 

a sebepojetí 

Prv Prv Prv TV, Pří, 

Vla 

TV, Inf, 

Pří, Vla 

Seberegulace 

 a sebeorganizace 

TV TV TV TV, Pří TV, Inf, 

Pří 

Psychohygiena VV VV V VV, Pří VV, Inf, 

Pří 

Kreativita PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, TV, 

VV, Vla 

PČ, TV, 

VV, 

Vla, Inf 

Poznávání lidí Prv, ČJ Prv Prv Pří, Vla Pří, Vla 

Mezilidské vztahy Prv Prv Prv Pří, Vla Pří, Vla, 

Inf 

Komunikace Prv, ČJ Prv, ČJ Prv, ČJ TV, Pří, 

Vla, ČJ, 

AJ 

TV, Pří, 

Vla, ČJ, 

AJ, Inf 

Kooperace  

a kompetice 

  M, ČJ TV, Pří, M TV, Pří, 

M, 

Inf 
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Řešení problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

  M, ČJ TV, Pří, M TV, Inf, 

Pří, M 

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

   Pří, Vla Pří, Vla 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

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

Občanská 

společnost 

a škola 

    

Vla 

 

Vla, Inf 

Občan, občanská 

společnost a stát 

 

Prv 

 

Prv 

 

Prv 

 

Vla 

 

Vla 

Formy participace 

občanů  

v politickém životě 

    

Vla 

 

Vla 

Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

    

 

Vla 

 

 

Vla 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

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

Kulturní diference HV, Prv Prv Prv HV, Vla Vla 

Lidské vztahy  

HV, Prv 

 

HV, Prv 

 

Prv 

HV, 

Vla, ČJ 

 

Inf, Vla, 

ČJ 

Etnický původ    Vla Vla 

Multikulturalita    Vla Vla, Inf 

Principy sociálního 

smíru a solidarity 

    

Vla 

 

Vla, Inf 

 

 

 

     

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

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

Evropa a svět nás 

zajímá 

   

HV 

 

Vla 

 

HV, Vla 

Objevujeme Evropu  

a svět 

    

Vla 

 

Inf, Vla 

Jsme Evropané    Vla Vla 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Ekosystémy    Pří Pří 

Základní podmínky 

života 

HV   Pří Pří 

Lidské aktivity  

a problémy 

životního prostředí 

Prv Prv Prv Pří Pří 

Vztah člověka  

k prostředí 

PČ, Prv PČ, Prv PČ, Prv PČ PČ 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Kritické čtení  

a vnímání 

mediálních sdělení 

   TV, Pří, 

Vla, ČJ 

HV, TV, 

Pří, Vla, ČJ 

Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení  

a reality 

   Vla, ČJ Vla, ČJ 

Stavba mediálních 

sdělení 
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Vnímání autora 

mediálních sdělení 

HV HV   HV 

Fungování a vliv 

médií na společost 

   Vla Vla 

Tvorba mediálního 

sdělení 

     

Práce v 

realizačním týmu 

   Vla Vla 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění  

- cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů  

- dovednosti pro učení a studium. 

Sebepoznání a sebepojetí 

- já jako zdroj informací o sobě  

- druzí jako zdroj informací o mně  

- moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty)  

- co o sobě vím a co ne  

- jak se promítá mé já v mém chování  

- můj vztah ke mně samé/mu  
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- moje učení  

- moje vztahy k druhým lidem  

- zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

Seberegulace a sebeorganizace 

- cvičení sebekontroly, sebeovládání  regulace vlastního jednání i prožívání, 

vůle  

- organizace vlastního času, plánování učení a zájmů  

- stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

Psychohygiena 

- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému  

- sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích  

- dobrá organizace času  

- dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, 

uvolnění – relaxace, efektivní komunikace atd.)  

- hledání pomoci při potížích. 

Kreativita 

-  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, 

schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady  

do reality), tvořivost v mezilidských vztazích. 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

- vzájemné poznávání se ve skupině/třídě  

- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech  

- chyby při poznávání lidí. 
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Mezilidské vztahy 

- péče o dobré vztahy  

- chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, 

respektování, podpora, pomoc  

- lidská práva jako regulativ vztahů  

- vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako 

sociální skupiny). 

Komunikace 

- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků  

- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání  

- dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, 

cvičení v neverbálním sdělování)  

- specifické komunikační dovednosti (monologické formy  vstup do tématu 

„rétorika“)  

- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů)  

- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, 

prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost 

apod.)  

- efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany 

proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace  

- pravda, lež a předstírání v komunikaci. 

Kooperace a kompetence 

- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci 

nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, 

dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773


 

37 

 

 

pozitivní myšlení apod.)  

- rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující 

komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce 

skupiny)  

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence. 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů 

problémů a sociálních rolí 

-  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných  

na látku předmětů, problémy v seberegulaci. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

- analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí  

- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování atd.  

- pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)  

- dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne. 

 

 

 

 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 

- škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, 

demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole  

- způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě 

školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy  žákovských 

rad či parlamentů)  

- formy participace žáků na životě místní komunity  

- spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát 

- občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je 

aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se  

a být zainteresovaný na zájmu celku)  

- Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana  

- úloha občana v demokratické společnosti 

- základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, 

spravedlnost, diferenciace, různorodost) 

- principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná 

komunikace  

a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě 

- volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské  

a komunální volby) 

- obec jako základní jednotka samosprávy státu  společenské organizace a hnutí. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

- demokracie jako protiváha diktatury a anarchie 

- principy demokracie 

- základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, 

právo, morálka) 

- význam Ústavy jako základního zákona země 

- demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě  

i ve společnosti. 

 

Výchova k myšlení v globálních a v evropských souvislostech 

Evropa a svět nás zajímají 

- rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa  

- místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu  

- naši sousedé v Evropě  

- život dětí v jiných zemích  

- lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. 

Objevujeme Evropu a svět 

- naše vlast a Evropa  

- evropské krajiny  

- Evropa a svět  

- mezinárodní setkávání  

- státní a evropské symboly  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- Den Evropy  

- život Evropanů a styl života v evropských rodinách  

- životní styl a vzdělávání mladých Evropanů. 

Jsme Evropané 

- kořeny a zdroje evropské civilizace  

- klíčové mezníky evropské historie  

- Evropská integrace  

- instituce Evropské unie a jejich fungování  

- čtyři svobody a jejich dopad na život jedince  

- co Evropu spojuje a co ji rozděluje  

- mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže. 

Multikulturní výchova 

Kulturní diference 

- jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti  

- člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika  

- poznávání vlastního kulturního zakotvení  

- respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik 

žijících v místě školy)  

- základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě. 

 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Lidské vztahy 

- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci  

- udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich 

kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost  

- vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty 

vyplývající z jejich rozdílnosti)  

- předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace)  

- důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích  

- uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)  

- význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti  

- tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého  

- lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí 

do kolektivu třídy. 

Etnický původ 

- rovnocennost všech etnických skupin a kultur  

- odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost  

- postavení národnostních menšin  

- základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české  

a evropské společnosti  

- různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa  

- projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku. 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Multikulturalita 

- multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti  

- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování  

- specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost  

- naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

vstřícný postoj k odlišnostem  

- význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. 

Princip sociálního smíru a solidarity 

- odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků 

vůči etnickým skupinám  

- nekonfliktní život v multikulturní společnosti  

- aktivní spolupodílení dle svých  možnostína přetváření společnosti, zohlednění 

potřeb minoritních skupin  

- otázka lidských práv, základní dokumenty. 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy 

- les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa)   

- pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, 

pole a jejich okolí)   

- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost  

pro krajinnou ekologii)   

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého)  

a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální 

význam a význam pro nás)   

- lidské sídlo  město  vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, 

aplikace na místní podmínky)   

- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku 

civilizace až po dnešek). 

Základní podmínky života 

- voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její 

čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)   

- ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, 

propojenost světa, čistota ovzduší u nás)   

- půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace  

a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství  

v krajině  

- ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 

druhů)   

- ekosystémy  biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, 

ohrožování  

a ochrana ve světě a u nás)   

- energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání 

energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky)   

- přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy  

na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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a využívání přírodních zdrojů v okolí). 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství  

- doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy 

na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace)  

- průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy 

průmyslu  

na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních  

a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, 

průmysl a udržitelný rozvoj společnosti)  

- odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby 

hospodaření s odpady, druhotné suroviny)  

- ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních 

památek  

právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti, 

ochrana přírody při masových sportovních akcích  zásady MOV)  

- změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe  

a perspektivy)  

- dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní 

program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země 

apod.). 

Vztah člověka k prostředí 

- naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového 
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hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního 

prostředí v obci  instituce, nevládní organizace, lidé)  

- náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy  

na prostředí)  

- aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, 

souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho 

zdůvodňování a prezentace)  

- prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní  

a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví)  

- nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace  

a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás). 

 

 

Mediální výchova 

Tematické okruhy receptivních činností:  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě  

- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních  

a společensky významných  

- hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů)  

- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením  

- chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel  

- identifikování základních orientačních prvků v textu. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

- různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce  

- rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem  

- hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných 

stereotypů, jako reprezentace reality) 

- vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících 

předsudky  

a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého 

postoje)  

- identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 

o kterou se sdělení opírá  

- identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků 

(ve zpravodajství, reklamě i zábavě). 

 

Stavba mediálních sdělení 

- příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména  

ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle 

kritérií)  

- principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy 

(význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, 

přítomnost)  

- příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků)  

a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech  

pro dospívající). 

Vnímání autora mediálních sdělení 

- identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení  
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- výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje 

i pro záměrnou manipulaci  

- prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace 

slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu. 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

- organizace a postavení médií ve společnosti  

- faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování  

- způsoby financování médií a jejich dopady  

- vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska 

současné i historické perspektivy  

- role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne,  

na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování  

- role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam)  

- vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, 

společnosti)   

- role médií v politických změnách. 

 

 Tematické okruhy produktivních činností:  

Tvorba mediálního sdělení 

- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně 

správných  

a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení  

- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové 
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médium  

- technologické možnosti a jejich omezení. 

Práce v realizačním týmu 

- redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média  

- utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení 

týmu, komunikace a spolupráce v týmu  

- stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů  

a zodpovědnosti  

- faktory ovlivňující práci v týmu  

- pravidelnost mediální produkce. 
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4.2 Učební plán 

Dodatek dle ŠVP ZV 2016, Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona  

(zákon č. 82/2015Sb), požadavků Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 

MŠMT. 

 

Vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací obory 

1. stupeň 

1. – 5. ročník 

Minimální časová dotace 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 33 

Cizí jazyk 9 

Další cizí jazyk – 

Matematika a její aplikace 20 

Informační a komunikační technologie 1 

Člověk a jeho svět 12 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova  

12 Výtvarná výchova 

 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví – 

Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 

Průřezová témata P 

Disponibilní časová dotace  16 

Celková povinná časová dotace 118 
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje:  

- začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání  

na 1. stupni (v 1. – 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. – 9. ročníku) 

- minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory)  

na daném stupni základního vzdělávání 

- rozsah a způsob využití disponibilní časové dotace 

- celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání 

- povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata 

- poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP 

- poznámky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 

118 hodin, pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Celková povinná časová 

dotace uvedená v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci 18 hodin 

na daném stupni základního vzdělávání 19 hodin. 

Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky: 

- musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního 

vzdělávání (118, resp. 122 hodin) 

- nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé 

ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin,  

3. – 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 

30 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 32 hodin). 

- současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky 

základního vzdělávání takto:  1. a 2. ročník 18 hodin, 3. – 5. ročník 22 hodin, 
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 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 28 hodin,  

8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin. 

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti 

(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. 

Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je pro tvorbu 

ŠVP závazná. Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací 

oblasti (vzdělávacím oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání. 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu  

16 hodin a pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 18 hodin (využití disponibilní 

časové dotace viz dále v kapitole 7.2). Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci 

takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně 

motivují žáky k učení. V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít 

disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně 

pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským 

poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 

Na základě RUP vytvářejí školy učební plán, při jehož tvorbě respektují vymezení RUP 

a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu formulované v kapitole 11 

tohoto dokumentu. 

POZNÁMKY KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM 

Jazyk a jazyková komunikace 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech 

ročnících základního vzdělávání 

- psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších 

časových celcích, než je vyučovací hodina 
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- vzdělávání v jiném mateřském jazyce než českém se realizuje podle zvláštních 

ustanovení 

- vzdělávání žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem se realizuje podle 

zvláštních ustanovení 

- vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou 

dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do 3. – 9. ročníku s výukou Cizího jazyka je 

možné začít při zájmu žáků a souhlasu jejich zákonných zástupců i v nižších ročnících 

přednostně by měla být žákům nabídnuta výuka anglického jazyka pokud žák (jeho 

zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelně 

upozornit zákonné zástupce žáka na skutečnost, že ve vzdělávacím systému nemusí 

být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu žáka  

na jinou základní nebo střední školu 

- Další cizí jazyk je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději  

od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. 

- Další cizí jazyk může být německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, 

polský, případně jiný jazyk anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout 

žákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako Cizí jazyk 

- vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit  

v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle 

§ 16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP (podpůrná opatření 

jsou blíže specifikována v kapitole 8.1) 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším 

zájmu žáka- cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 
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Matematika a její aplikace 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován  

ve všech ročnících základního vzdělávání 

Informační a komunikační technologie 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je 

realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání 

Člověk a jeho svět 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech 

ročnících 1. stupně základního vzdělávání 

Umění a kultura 

- vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání 

Člověk a svět práce 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. i 2. 

stupni základního vzdělávání 

- na 1. stupni je vzdělávací obsah realizován ve všech ročnících, všechny 4 tematické 

okruhy jsou pro školu povinné na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce  

a z ostatních sedmi tematických okruhů vybírá škola nejméně jeden tematický 

okruh, který je nutné realizovat v plném rozsahu 

- tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu  

a vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit  

do nejvyšších ročníků 2. stupně 
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Průřezová témata 

- průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání 

- všechna průřezová témata musejí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusejí být 

obsažena v každém ročníku (začlenění průřezových témat v šestiletých a osmiletých 

gymnáziích – viz poznámka 14) 

- průřezová témata je možné zařadit do ŠVP jako integrativní součást realizovaných 

vzdělávacích obsahů způsob realizace průřezových témat a stanovení časové dotace 

v jednotlivých ročnících je v kompetenci školy. 

Disponibilní časová dotace 

- využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele 

školy 

- využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné.  

 Disponibilní časová dotace je určena:  

- k nabídce a realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musejí vycházet z cílů 

základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků 

- k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů  

nad rámec vymezené minimální časové dotace 

- k vytváření časové dotace pro realizaci dalších povinných vzdělávacích obsahů 

dotvářejících zaměření školy 

- k realizaci průřezových témat 

- k realizaci doplňujících vzdělávacích oborů, pokud budou v ŠVP zařazeny jako 

povinný či volitelný obsah 

- k posílení časové dotace TV zpravidla ve dvou po sobě následujících ročnících  

1. stupně, kde probíhá výuka plavání 
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- k výuce vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. v rámci předmětů speciálně pedagogické péče). 

Předměty s převahou teoretického zaměření 

- Český jazyk 

- Cizí jazyk 

- Matematika 

- Prvouka 

- Přírodověda 

- Vlastivěda 

- Informatika 

Předměty s převahou výchovného zaměření 

- Tělesná výchova 

- Hudební výchova 

- Výtvarná výchova 

- Pracovní činnosti 

Předměty s převahou praktického zaměření 

- Pracovní činnosti 

Nepovinné předměty 

- Náboženství 

1. tř. - 1 hodina týdně 

2. tř. – 1 hodina týdně 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773


 

56 

 

 

3. tř. - 1 hodina týdně 

4. tř. - 1 hodina týdně 

5. tř. - 1 hodina týdně 

Poznámky k hlavním předmětům 

- Český jazyk na 1. st. obsahuje složky jazykové, literární, slohové a komunikační 

výchovy. O způsobu jejich zařazení rozhoduje vyučující. V rámci různých předmětů 

probíhá příprava na výuku anglického jazyka. V matematice se probírají čísla,  

ve výtvarné výchově barvy apod. V anglickém jazyce jsou žáci dle počtu případně 

děleni do skupin. O zařazení do skupin rozhoduje škola.  

- Součástí tělesné výchovy na 1. stupni je plavecký výcvik. Vyučuje se v blocích pouze 

v části školního roku.  

- Na 1. st. může učitel podle potřeby samostatně provádět přesuny hodin v rámci 

rozvrhu při dodržení týdenní hodinové dotace. 

- Během školního roku si každá třída organizuje jednodenní nebo vícedenní školní 

výlet, který má poznávací a vzdělávací obsah, ale také cíl posilovat dobré vztahy  

ve třídě. 

Pravidla pro rozdělování žáků do tříd a skupin 

O zařazování žáků do jednotlivých skupin a přeřazení žáků mezi skupinami rozhodují 

zpravidla učitelé, případně ředitel školy. O počtu skupin rozhoduje ředitel. 
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5 UČEBNÍ OSNOVY 

 

název 

předmětu:  

ČESKÝ JAZYK 

obsahové  

a organizační 

vymezení:  

Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje ve všech ročnících. Obsahuje 

jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu.  

O způsobu jejich zařazení rozhoduje učitel. V předmětu český jazyk se žáci učí 

ovládat základy jazykových jevů pro dorozumívání v ústní a písemné podobě, 

osvojují si a rozvíjí čtenářské dovednosti a učí se pracovat s různými zdroji 

informací, např. se slovníky, encyklopediemi. Vyučovací předmět český jazyk je 

úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. 

časové 

vymezení:  

1. ročník: 8 hodin 

2. ročník: 9 hodin 

3. ročník: 9 hodin 

4. ročník: 8 hodin 

5. ročník: 7 hodin 
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výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení  

- učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení  

- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci  

- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu  

- žák je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu  

Kompetence k řešení problémů  

- žák navrhuje různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry  

- žák si vzájemně radí s ostatními, žáci si vzájemně pomáhají 

- učitel hodnotí práci žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok  

Kompetence komunikativní  

- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu  

- žák dokáže prezentovat své myšlenky a závěry  

Kompetence sociální a personální  

- učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení 

problémů  

- učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému 

respektu  

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky  

- žák respektuje pokyny pedagogů  

Kompetence občanské  

- učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě,  

 k životnímu prostředí  
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- žák se učí zvládat komunikaci i ve vyhraněných situacích  

- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály  

Kompetence pracovní  

- učitel vede žáka k organizování a plánování učení  

- učitel se zajímá, jak žákovi vyhovuje jeho způsob výuky  

- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 

- Poznávání lidí 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

Mediální výchova 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení 

Multikulturní výchova 

- Lidské vztahy 
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název 

předmětu:  

ANGLICKÝ JAZYK 

obsahové a 

organizační 

vymezení:  

Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících. Pozornost  

v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému i psanému slovu,  

na osvojení zvukové podoby angličtiny a na základy anglické gramatiky. 

Snahou je zejména probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření 

pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se věnuje převážně rozvoji 

dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a jiných 

aktivizujících metod. 

časové 

vymezení:  

1. ročník:  1 hodina 

2. ročník:  1 hodina 

3. ročník:  3 hodiny 

4. ročník:   3 hodiny 

5. ročník: 3 hodiny 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- žák pracuje různými metodami (projektové vyučování, komunikativní 

metoda, metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse)  

a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová 

práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopil a propojil nové 

informace 

- žák rozvíjí postupy pro plánování a hodnocení vlastního učení  

(např. portfolio) 
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- žák využívá hudební a filmové produkce anglofonních zemí pro motivaci 

žáků rozšířit   si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel navozuje problémové situace z reálného života, aby žáci vhodně 

reagovali  

s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace) 

- učitel zadává vhodné úlohy na porovnávání psaného a mluveného slova, 

aby žáci rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali. 

Kompetence komunikativní 

- učitel používá audio a videonahrávky, aby si žák procvičil porozumění 

(recepci) mluvenému slovu 

- učitel využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci 

- žák využívá metody hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zařazuje vhodná konverzační témata vedoucí žáky ke spolupráci, 

vzájemné pomoci a respektu 

- žák je při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivován, aby si vzájemně 

pomáhal s ostatními ve skupině 

Kompetence občanské 

- učitel využívá autentické obrázky k poznávání kultury, zvyků a tradic 

anglofonních a jiných zemí 

- žák i učitel využívají poznatků z cizojazyčného prostředí k přiblížení 

chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin 

Kompetence pracovní 
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- žák rozvíjí jemnou motoriku prostřednictvím her na rozšíření slovní zásoby  

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

- Komunikace 

Multikulturní výchova 

- Multikulturalita 

Výchova demokratického občana 

- Občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímají 

 

název 

předmětu:  

MATEMATIKA 

obsahové  

a 

organizační 

vymezení:  

Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro praktický život 

i další vzdělávání. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, paměť, představivost, 

tvořivost, abstraktní a logické myšlení. Obsahuje oblasti početních operací a čísla, 

geometrie, závislostí, vztahů práci s daty i nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

Poznatky získané v matematice úzce souvisejí s dalšími obory. Matematika je 

vyučována v každém ročníku.  

časové 

vymezení:  

1. ročník:  4 hodiny 

2. ročník:  5 hodin 

3. ročník:  5 hodin 
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4. ročník:  5 hodin 

5. ročník:  5 hodin 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- žák provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje svůj grafický 

projev 

- žák rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné  

a srozumitelné argumentace 

- učitel vede žáky k přesnému a stručnému používání „matematického 

jazyka“, včetně symboliky 

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení 

činností nebo jejich výsledků 

- učitel vede žáky k ověřování výsledků 

- učitel vede žáky k sebehodnocení 

Kompetence k řešení problémů 

- žák rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh,  

k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k sebekontrole,  

- žák provádí:  rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbu 

správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledků 

- učitel se zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel klade otevřené otázky a vybízet žáky k pojmenování cíle činnosti 

- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 
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- učitel zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením  

a závěrům sami  

- žák se učí pracovat s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu  

ke správnému řešení dodávat žákům sebedůvěru 

- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- učitel vede žáky ke kritickému uvažování, srozumitelné a věcné argumentaci 

prostřednictvím řešení matematických problémů 

Kompetence komunikativní 

- učitel vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- učitel podněcuje žáky k argumentaci 

- učitel vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

- učitel vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, 

grafů a jiných forem záznamů 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zařazuje skupinovou a týmovou práci 

- učitel umožní každému žákovi zažít úspěch hodnotí žáky způsobem, který  

mu umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k ohleduplnosti a taktu 

- učitel vede žáky ke vzájemné pomoci 

- žák dbá na dodržování dohodnutých pravidel 

-  
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Kompetence pracovní 

- žák si vytváří zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací 

v životě 

- žák využívá matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

z různých informačních zdrojů 

- žák správným způsobem užívá vybavení, techniku a pomůcky 

- žák si připravuje a udržuje svůj učební prostor 

 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Kooperace a kompetice 

 

název 

předmětu:  

INFORMATIKA 

obsahové a 

organizační 

vymezení:  

Předmět Informatika je vyučován v 5. ročníku. Odehrává se v počítačové učebně 

školy. Důraz je kladen na to, aby každý žák pracoval samostatně na počítačovém 

pracovišti. Vzdělávací obsah je realizován v oblasti vyhledávání informací  

a komunikace, základů práce s počítačem a zpracování a využití informací. Je také 

zaměřen na bezpečný a efektivní pohyb na internetu.  
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časové 

vymezení:  

1. ročník:  0 hodin 

2. ročník:  0 hodin 

3. ročník:  0 hodin 

4. ročník:  0 hodin 

5. ročník:  1 hodina 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení  

- učitel nabízí žákům kvalitní informační zdroje, kde mohou porovnávat 

informace, vyhodnocovat kvantitu a kvalitu informací, vyhledávat důležité 

informace  

pro své vzdělávací potřeby 

Kompetence k řešení problémů  

- učitel vede žáky k formulování vlastních otázek, k vyhledávání technických 

zdokonalení, k předkládání problémových úloh  

- učitel diskutuje s žáky o rizicích při elektronické komunikaci  

- učitel zařazuje úkoly, kde si žáci sami volí vhodný program k jejich splnění 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

- žák komunikuje pomocí elektronických technologií, učitel žákům nabízí 

bezpečné řešení pro komunikaci v rámci etikety a bezpečnějšího internetu 

a vede je ke komunikaci podle pravidel slušného chování 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773


 

67 

 

 

- učitel vede žáky ke správnému používání odborné terminologie předmětu  

- učitel zařazuje komunikaci pomocí nadtextových prvků – emotikonů 

- učitel vede žáky k diskuzi a věcné i správné argumentaci na zadané téma 

Kompetence sociální a personální  

- učitel dodává žákům dostatek sebedůvěry ke zvládnutí ovládání počítače  

a počítačových programů jako dobrého pomocníka 

- učitel upozorňuje na možnosti nebezpečí, která hrozí při používání 

internetu, a na zdravotní rizika spojená s využíváním počítačové techniky 

- žák je veden k respektování rodinného zázemí a odlišnosti jednotlivého 

počítačového vybavení 

- žák prosazuje snahu dohodnout se a respektovat se vzájemně při zadané 

skupinové práci 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k dodržování autorského zákona a dalších zákonů, které 

hájí duševní vlastnictví 

Kompetence pracovní  

- žák má dostatek příležitostí k využití práce s výpočetní technikou,  

např. k vlastnímu sebevzdělávání (projekty, referáty …) 

- učitel požaduje odevzdání zadané práce v dohodnutém termínu  

a v odpovídající kvalitě 

 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 
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- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kreativita 

- Kooperace a kompetice 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výchova demokratického občana 

- Občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova 

- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

- Princip sociálního smíru a solidarity 

Mediální výchova 

- Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení 
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název 

předmětu:  

PRVOUKA 

obsahové a 

organizační 

vymezení:  

Předmět Prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve které se 

propojuje učivo společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Žáci 

získávají prvotní ucelený obraz světa a ujasňují si v něm základní vztahy. Učí se 

soustředěně vnímat i pozorovat a co nejvíce rozvíjet vědomé užívání smyslů. 

Propojení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s reálným životem a s praktickou 

zkušeností žáků pomáhá dětem na počátku školní docházky zvládat nové životní 

situace školáků, hledat jejich postavení mezi vrstevníky, upevňovat pracovní  

a režimové návyky, volní vlastnosti a přivykat na rytmus školního života. Při práci 

využíváme i vycházky do okolí školy či výlety a exkurze. 

časové 

vymezení:  

1. ročník:  2 hodiny 

2. ročník:  2 hodiny 

3. ročník: 2 hodiny 

4. ročník: 0 hodin 

5. ročník: 0 hodin 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- učitel nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 

- učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich 

propojování  

a systematizaci 
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- učitel vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných 

výsledků 

- na základě prožitku úspěchu vede učitel žáky k potřebě dalšího studia  

a celoživotního vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

- žák je veden k tomu, aby vnímal problémové situace ve škole i mimo ni, učil 

se je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- učitel vede žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní 

- učitel rozvíjí u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zařazuje práci ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání 

informací  

- učitel předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny  

a vést je k jejich dodržování 

- učitel individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný 

rozvoj 

Kompetence občanské 

- žák je veden k chápání základních vztahů v různých ekosystémech  

a souvisejících environmentálních problémů 

- žák poznává význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako 

celku 
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Kompetence pracovní 

- žák poznává vlastnosti některých materiálů  

- žák je veden k možnosti poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika  

při práci a k návrhu na jejich eliminaci 

- žák se učí pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu, hledá 

vlastní postupy řešení 

 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výchova demokratického občana 

- Občanská společnost a škola 

- Občan, občanská společnost a stát 

Environmentální výchova 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 
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název 

předmětu:  

PŘÍRODOVĚDA 

obsahové  

a 

organizační 

vymezení:  

Předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve které se 

propojuje učivo společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. 

Přírodověda je vyučována ve 4. a 5. ročníku. Předmět se opírá o poznatky z různých 

přírodovědných oborů. Je zaměřena na to, aby žáci v procesu výuky získávali takové 

vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka  

a člověkem vytvořený svět a prostředí, ve kterém žije a pracuje. Žáci získávají 

prvotní ucelený obraz světa a ujasňují si v něm základní vztahy. Učí se soustředěně 

vnímat i pozorovat a co nejvíce rozvíjet vědomé užívání smyslů. Při práci využíváme  

i vycházky do okolí školy či výlety a exkurze. 

časové 

vymezení:  

1. ročník: 0 hodin 

2. ročník: 0 hodin 

Multikulturní výchova 

- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 
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3. ročník: 0 hodin 

4. ročník: 2 hodiny 

5. ročník: 2 hodiny 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- učitel nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 

- učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich 

propojování  

a systematizaci 

- učitel vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných 

výsledků 

- na základě prožitku úspěchu vede učitel žáky k potřebě dalšího studia  

a celoživotního vzdělávání 

- učitel umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok  

Kompetence k řešení problémů 

- žák je veden k tomu, aby vnímal problémové situace ve škole i mimo ni, učil 

se je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- učitel vede žáky k ověřování správnosti řešení problému 

- učitel ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení 

problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání 
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Kompetence komunikativní 

- učitel rozvíjí u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

- učitel seznamuje žáky s různými typy textů a obrazových materiálů  

o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, 

návody) 

- učitel vede žáky k využívání širokých možností informačních  

a komunikačních prostředků 

- Kompetence sociální a personální 

- učitel zařazuje práci ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání 

informací  

- učitel předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny  

a vést je k jejich dodržování 

- učitel individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný 

rozvoj 

Kompetence občanské 

- žák je veden k chápání základních vztahů v různých ekosystémech  

a souvisejících environmentálních problémů 

- žák poznává význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako 

celku 

Kompetence pracovní 

- žák poznává vlastnosti některých materiálů  
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- žák je veden k možnosti poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika  

při práci a k návrhu na jejich eliminaci 

- žák se učí pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu, hledá 

vlastní postupy řešení 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

- Psychohygiena 

- Seberegulace a seberoganizace 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

Environmentální výchova 

- Ekosystémy 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 
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Mediální výchova 

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

 

název 

předmětu:  

VLASTIVĚDA 

obsahové  

a 

organizační 

vymezení:  

Předmět Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován  

ve 4. a 5. ročníku. Přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, 

společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí. Integruje 

poznatky, dovednosti a zkušenosti ze života žáků s dalšími informacemi. Vlastivěda 

vede žáky ke schopnosti pozorovat, srovnávat, výstižně pojmenovávat věci, jevy  

a děje, souvisle o nich vypravovat. Učí žáky orientovat se v terénu, pracovat  

s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.  

časové 

vymezení:  

1. ročník: 0 hodin 

2. ročník: 0 hodin 

3. ročník: 0 hodin 

4. ročník: 2 hodiny 

5. ročník: 2 hodiny 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení  

- žák je veden k sebehodnocení a sebekontrole  

- učitel vede žáka k samostatnosti, k pozorování, k porovnávání výsledků 
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- žák se učí vyhledávat a třídit informace a využívat je v praktickém životě  

 

Kompetence k řešení problémů  

- žák se učí vyhledávat informace, které vedou k řešení problémů 

- žák je veden k ověřování správnosti řešení  

- učitel povzbuzuje žáka, aby se nechal odradit případnými neúspěchy  

Kompetence komunikativní 

- žák je veden k používání různých informačních zdrojů přiměřených věku 

- žák rozvíjí formulování a vyjadřování myšlenky v logickém sledu ústně  

i písemně  

- žáci se učí podporovat přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami, 

prohlubovat přátelské vztahy 

- učitel vede žáky k naslouchání druhým a k asertivnímu prosazování svého 

názoru 

- žák se učí vést dialog  

Kompetence sociální a personální  

- žák je veden k aktivnímu se zapojování do diskuse, popř. s nabídnutím 

pomoci  

- učitel podporuje u žáka budování zdravého sebevědomí  

- žák se učí aktivní práci ve skupině se spoluvytvářením příjemné atmosféry 

Kompetence občanské  

- žák se učí poukazovat na negativní jevy ve společnosti  
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- žák rozvíjí estetický pohled na okolí i na sebe, podílí se na jeho zlepšování 

- žák se seznamuje s významnými historickými stavbami místního  

a národního významu, které následně rozpoznává 

Kompetence pracovní 

- žák je veden k dodržování bezpečnosti práce 

- žák se učí dbát na estetiku pracovního prostředí a pořádku 

- učitel rozvíjí u žáka schopnost plnit zadané úkoly dle pokynů 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

- Rozvoj schopnosti poznávání  

- Komunikace 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Kreativita 

- Mezilidské vztahy 

- Poznávání lidí 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova demokratického občana  

- Občanská společnost a škola  

- Občan, občanská společnost a stát 

- Formy participace občanů v politickém životě  

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

- Evropa a svět nás zajímá  

- Objevujeme Evropu a svět  

- Jsme Evropané  

Multikulturní výchova 

- Kulturní diference  

- Princip sociálního smíru a solidarity 

- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

- Etnický původ 

Mediální výchova 

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

název předmětu:  HUDEBNÍ VÝCHOVA 

obsahové  

a organizační 

vymezení:  

Předmět hudební výchova se vyučuje v každém ročníku. Vzdělávací obsah je 

realizován  

v oblasti vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně-pohybových 

činností. Žáci pracují za doprovodu hudebních nástrojů, s využíváním 

audiovizuální techniky a dostupných vyučovacích pomůcek. Součástí výuky 

jsou také výchovné koncerty či pořady s hudební tematikou. 
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časové vymezení:  1. ročník: 1 hodina 

2. ročník: 1 hodina 

3. ročník: 1 hodina 

4. ročník: 1 hodina 

5. ročník: 1 hodina 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení  

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch a radost z hudby 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- žák se učí poznávat a posuzovat žánry a styly hudby 

- žák je veden k používání obecně známých hudebních termínů, znaků, 

symbolů  

a základních pravidel pro grafický záznam hudby 

- žák je s ohledem na své dispozice veden k intonačně čistému  

a rytmicky přesnému zpěvu v jednohlase 

Kompetence k řešení problémů 

- Žák rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpoznává výrazné tempové  

a dynamických změn a některých hudebních nástrojů v proudu znějící 

hudby, k rozlišení hudby vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

- učitel vede žáky k pozornému naslouchání hudbě, k zamyšlení  

nad obsahy hudebních děl i vzájemnému naslouchání 
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průřezová 

témata:  

Multikulturní výchova 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 

Environmentální výchova 

- základní podmínky života 

Mediální výchova 

- vnímání autora mediálních sdělení 

 

 

název předmětu:  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

obsahové  

a organizační 

vymezení:  

Předmět výtvarná výchova je vyučován v každém ročníku. Tento předmět  

u žáků rozvíjí tvořivost, fantazii, prostorovou představivost, smysl  

pro originalitu i vlastní výraz a zájem o výtvarné umění kultivuje jejich výtvarný 

projev vede je k osvojování příslušných dovedností i technik, k porozumění 

základních pojmů učí žáky citlivě vnímat svět kolem sebe a objevovat v něm 

estetické hodnoty podněcuje a uspokojuje potřeby žáků vyjadřovat se 

k různým tématům, situacím a prožitkům. Vzdělávací obsah je realizován  

v oblastech rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování 

komunikačních účinků. 

časové vymezení:  1. ročník: 1 hodina 

2. ročník: 1 hodina 

3. ročník: 1 hodina 
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4. ročník: 2 hodiny 

5. ročník: 2 hodiny 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality  

- žák si utváří pohled na umění jako specifický způsob poznání 

- učitel seznamuje žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami 

- učitel využívá zkušeností žáků při výběru různých metod výtvarné 

práce 

- učitel poskytuje žákům informace o výtvarném umění, vytvářet 

prostor pro chápání a poznávání uměleckých hodnot v širších 

souvislostech 

- učitel posiluje schopnost žáků využívat získaných poznatků  

a dovedností ve svém životě 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- učitel zadává k řešení úkoly v plošných i prostorových pracích, 

podporuje žáky při vyvozování optimálních praktických postupů 

- žák rozvíjí citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování s ohledem  

na účel, užití a výtvarný výraz 

- učitel poskytuje žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování  

a řešení problémů souvisejících s nalézáním a vnímáním krásy  

s estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvářeném lidmi 
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Kompetence komunikativní 

- žák komunikuje o vnímání, prožívání a objevování estetických hodnot 

v okolním světě 

- žák nalézá a do komunikace zapojuje obsah výtvarného vyjádření 

- učitel poskytuje žákům dostatek prostoru pro porovnávání odlišných 

interpretací s vlastní, pro komunikaci se spolužáky o záměrech 

výtvarných prací 

- žák je veden k zaujímání osobního postoje k výtvarné tvorbě 

- žák rozvíjí výtvarné vidění, cítění a vyjadřování 

- žák má možnost prezentovat své výtvarné práce 

Kompetence sociální a personální 

- žák posiluje smysl pro originalitu a vlastní výraz, rozvíjí kreativitu  

a uvědomění si odlišnosti i jedinečnosti každého člověka 

- žák posiluje sebedůvěru a potřebu vzájemného respektu, uvědomění 

si svých předností i nedostatků 

- žák je veden k účinné spolupráci ve skupině a k odpovědnosti  

za kvalitu výsledku 

- učitel podporuje uplatňování vlastních zkušeností žáků při tvorbě, 

vnímání a interpretaci výtvarných prací 

Kompetence občanské 

- učitel posiluje schopnost žáků vcítit se do situace druhých lidí 

- žák je veden k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, k rozvoji smyslu  

pro kulturu a tvořivost 
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- učitel aktivně zapojuje žáky do kulturního dění 

- žák rozvíjí chápání výtvarné kultury jako nedílné součásti duchovního 

života každého člověka a bohatství společnosti respektuje, chrání  

a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví 

- žák se učí chápat a respektovat estetické požadavky na životní 

prostředí 

- učitel posiluje smysl žáků pro ochranu kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence pracovní 

- učitel podporuje žáky v organizaci vlastní výtvarné práce 

- vést žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

- žák oceňuje bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů  

a vybavení dodržuje vymezená pravidla 

 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

- Rozvoj schopností poznávání 

- Psychohygiena 

- Kreativita 
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název předmětu:  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

obsahové  

a organizační 

vymezení:  

Předmět tělesná výchova je vyučován v každém ročníku. Výuka se 

uskutečňuje v prostorách tělocvičny, okolí školy a školního i fotbalového 

hřiště. Součástí je také plavecký výcvik. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj 

pohybových dovedností a schopností, kompenzaci a regeneraci  

po jednostranné zátěži způsobené pobytem ve škole (sezením, intenzivní 

psychickou zátěží s omezeným pohybem), na správné držení těla a kultivaci 

pohybu, na poznání souvislosti dobré fyzické kondice, zdraví a duševní 

pohody. 

časové vymezení:  1. ročník: 2 hodiny 

2. ročník: 2 hodiny 

3. ročník: 2 hodiny 

4. ročník: 2 hodiny 

5. ročník: 2 hodiny 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich 

rozvoji 

- žák se učí uvědomovat si souvislosti mezi tělesnou zdatností  

a psychickou pohodou 

- učitel vede žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické 

zdatnosti 
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Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, 

sportovního prvku a k hledání tréninkové cesty k jeho odstranění 

- žák hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

- učitel vede žáky ke zpracovávání a prezentování naměřených výkonů 

Kompetence komunikativní 

- žák vyslechne a přijme pokyny učitele, vedoucího družstva 

- žák má prostor pro diskusi o taktice družstva 

- učitel vede žáky k tvorbě příspěvků o školní sportovní akci 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Kreativita 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

Mediální výchova  

- Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení 
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název předmětu:  PRACOVNÍ ČINNOSTI 

obsahové  

a organizační 

vymezení:  

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v každém ročníku. Žáci se v něm učí 

zpracovávat vhodnými nástroji různé materiály, osvojovat si základní pracovní 

dovednosti i návyky a plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 

samostatně i v týmu. Výuka probíhá ve třídách i v přírodě. Vzdělávací obsah 

je realizován v oblasti konstrukčních činností, pěstitelských prací, přípravy 

pokrmů a v práci s drobným materiálem. Ve všech tematických okruzích jsou 

žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti  

a hygieny při práci. 

časové vymezení:  1. ročník: 1 hodina 

2. ročník: 1 hodina 

3. ročník: 1 hodina 

4. ročník: 1 hodina 

5. ročník: 1 hodina 

výchovně 

vzdělávací 

strategie:  

Kompetence k učení 

- žák si osvojuje základních pracovní dovednosti a návyky z různých 

pracovních oblastí 

- žák vhodně využívá nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném 

životě 

- učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje  

a nářadí 

- učitel pozoruje a hodnotí pokrok u každého žáka 
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Kompetence k řešení problémů 

- učitel volí zadávání úkolů takovým způsobem, který umožňuje volbu 

různých postupů 

- učitel zařazuje činnosti, při kterých žáci v kolektivu promýšlejí pracovní 

postupy při plnění zadaných úkolů  

- učitel rozvíjí u žáků tvořivost, vést je k uplatňování vlastních nápadů 

Kompetence komunikativní 

- žák rozvíjí svou slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí, 

pomůcek a materiálů 

- žák se učí popisovat postup práce 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

Kompetence sociální a personální 

- žák spolupracuje ve skupině, pomáhá ostatním, ale také umí o pomoc 

požádat 

- učitel zařazuje činnosti, při kterých žáci pracují ve skupině, vytvářejí 

společné práce, učí se spolupracovat a respektovat nápady druhých, 

společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

Kompetence občanské 

- učitel rozvíjí u žáka pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti  

za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- žák na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo výsledky 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence pracovní 

- žák dodržuje obecná pravidla bezpečnosti a hygieny včetně používání 

ochranných pracovních prostředků a pomůcek 

- učitel vede žáky k vhodné volbě materiálu a pracovních nástrojů 

- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle 

potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- žák dbá na správné a zodpovědné zacházení s pracovními pomůckami 

 

průřezová 

témata:  

Osobnostní a sociální výchova 

- Kreativita 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Environmentální výchova 

vztah člověka k prostředí 
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6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Pravidla pro hodnocení žáků a kritéria pro hodnocení klasifikací jsou součástí Školního 

řádu, kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.   
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7 PŘÍLOHY 

 

7.1 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR ETICKÁ 

VÝCHOVA 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:  

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

3. Pozitivní hodnocení druhých. 

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného 

rozhodnutí. 

5. Komunikace citů. 

6. Interpersonální a sociální empatie.  

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 

8. Reálné a zobrazené vzory. 

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství. 

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

Na deset základních témat navazují tato aplikační témata:   

- Etické hodnoty 

- Sexuální zdraví 

- Rodinný život 
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- Duchovní rozměr člověka 

- Ekonomické hodnoty 

- Ochrana přírody a životního prostředí 

- Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická 

výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti  

s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace  

v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje  

na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, 

ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální 

výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova  

k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi 

lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka 

a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis 

navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti 

Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování 

komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk  

a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi  

a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, 

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím 

vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady 

dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat 

navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní 

výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů,  

k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních 

problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím 

poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního 

světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů  

a souvislostí moderního světa.  

Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí:  sociální dovednosti, které jsou 

zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti,  

na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů  

pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné 

způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost 

vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné 

spolupráce. 

Vzdělávání je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků 

soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 1, 

písm. e) školského zákona). 

 

Vzdělávací obsah 1. stupně:  

 

Očekávané výstupy - 1. období 

žák 

- si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, 

naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, 

poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných  

a splnitelných pravidel 

- si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty  

a úcty k druhým 

- si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých 

- zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, 

vyjádření soucitu, zájem o spolužáky 

- vyjadřuje city v jednoduchých situacích 

- využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

- reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 

 

Očekávané výstupy - 2. období 

žák 

- reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy  

z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku 

- si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení 

- se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti 

druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách 

- identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 

- jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především  

v rodině a v kolektivu třídy 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě 

a na nevhodné reaguje asertivně 

  

Učivo 

Základní komunikační dovednosti 

- komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření 

základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 

- základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích -pozdrav, otázka, 

prosba, poděkování, omluva 

- základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální 

komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

- komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity 

spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 

Pozitivní hodnocení sebe a druhých 

- sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, 

sebeovládání, podpora sebeoceňování 

- pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti  

a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních 

vlastností druhým, správná reakce na pochvalu  

- akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, 

umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

Tvořivost a základy spolupráce 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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- tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné 

plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého 

experimentování 

- schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, 

základní pravidla spolupráce 

● elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, 

vyjádření soucitu, přátelství 

Základy asertivního chování 

● iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi  

v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování 

neúspěchu  

● asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí 

nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek  

a sexuálnímu zneužívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
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7.2 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Dodatek dle ŠVP ZV 2016, Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č. 

82/2015Sb), požadavků Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT  

na období 2016-2018 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

1. stupeň 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 2.období  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10572 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10576 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10578 

 

5.1.2 Cizí jazyk 

1. stupeň 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10583 

MLUVENÍ 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10584 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10585 

PSANÍ 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10586 

 

5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace  

1. stupeň 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10428 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 2. období  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10572
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10572
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10576
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10576
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10578
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10578
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10583
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10583
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10584
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10584
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10584
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10585
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10585
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10585
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10586
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10586
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10586
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10586
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10428
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10428
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http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10464 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 2. období  

http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10703 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 2. období    

http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10704 

 

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie  

1. stupeň 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. a 2. období  

http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10596 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE  

1. a 2. období   http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10597 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 1. a 2. období 

http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598 

 

5.7.1 Hudební výchova 

1. stupeň 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10646 

 

5.8.2 Tělesná výchova 

1. stupeň 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10666 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10464
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10464
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10464
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10703
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10703
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10703
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10704
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10704
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10704
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10596
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10596
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10597
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10597
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10597
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10598
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10646
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10646
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10646
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10646
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Zdravotní tělesná výchova 

1. stupeň 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10668 

 

5.9.1 Člověk a svět práce 

1. stupeň 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 2. období  

http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10767 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 2. období http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10769 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 2. období 1. stupně http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10771 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 2. období 1. stupně http: //digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10773 
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http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10767
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