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Platnost dokumentu od: 1. 9. 2022 

Pedagogická rada projednala dne:  

Rada školy projednala dne:  

Projednáno se zřizovatelem dne:  

Uložení předchozí verze ŠVP ZV „Naše škola“ se řídí spisovým řádem školy. 
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2. Charakteristika školy 
 
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí, okres Kutná 
Hora je tvořená malotřídní základní školou včetně školní družiny s kapacitami 40 a 30 
žáků, Mateřskou školou pro 26 dětí a jídelnou pro 80 strávníků. V současné době má 
organizace 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovníků. 

Budova školy leží uprostřed obce, prošla rozsáhlou rekonstrukcí s vybudováním půdní 
volnočasové místnosti. Díky fondu EU se podařilo školu vybavit výpočetní technikou. 
Žáci a učitelé mají k dispozici notebooky, tablety a v každé třídě i školní družině 
interaktivní tabuli. Škola poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně ve dvou třídách. 
Třídy jsou dále vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi pro všechny žáky. V budově 
školy mají žáci k dispozici také školní družinu, jejíž prostory využívají také jako 
knihovnu. Pro výuku Tělesné výchovy a zájmové činnosti mají žáci k dispozici učebnu 
tělesné výchovy a sportovní hřiště na zahradě školy s hřištěm na míčové hry, 
doskočiště s rozběžištěm, stůl na stolní tenis a čtyři dráhy minigolfu. Na školní zahradě 
je také vybudován venkovní altán, který je využíván při výuce, činnostech školní 
družiny i zájmových činnostech žáků. 

Rozdělení ročníků do tříd se upravuje v závislosti na potřebách a množství žáků s 
SPCHU. Vzdělávání probíhá podle ŠVP ZV s názvem Naše škola. Děti navštěvují 
zájmové kroužky dle aktuální nabídky, část je realizována pod záštitou DDM v Čáslavi 
a zbývající jsou financovány ze šablon EU. 

Škola je zapojena do pracovní skupiny s názvem Místní akční plán vzdělávání pro SO 
ORP Čáslav a spolupracuje se vzdělávacími institucemi a poradenskými zařízeními. 
Pro komunikaci s rodiči využívá program iSkola, třídní schůzky, konzultační hodiny a 
společné akce, pro veřejnost webové stránky. Od roku 2005 pracuje na škole Rada 
školy, tvořená 1 zástupcem rodičů, učitelů a obecního úřadu. Rada se schází přibližně 
2x za rok. Na svých schůzkách řeší s ředitelkou problémy týkající se rozvoje školy. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na 
situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání proto usilujeme o 
naplňování těchto cílů:  

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;  

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 
problémů;  

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;  

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 
i druhých;  

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;  

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;  

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 
a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;  

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; 

• Individuálně pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům 
nadaným; 

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

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola využívá prvky 
programu Začít spolu. Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit 
podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu 
učení a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá 
k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem výjimečně 
nadaným do kolektivu běžné třídy základní školy nebo mateřské školy. Program 
respektuje ve všech oblastech věkové zvláštnosti dětí, jejich individuální vzdělávací 
potřeby a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávání. 
 
Režim dne v programu Začít spolu 
 
RANNÍ KRUH  
Vyučovací proces začíná setkáním v kruhu. Ranní kruh je pozitivním vstupem do 
každého školního dne. Trvá v průměru 15 – 30 minut. Obsahem ranního kruhu je 
pozdrav, přečtení zprávy, sdílení a naslouchání prožitkům. Ranní kruh má hlavně 
motivační funkci a může přecházet v integrované učení. Svým obsahem a průběhem 
rozvíjí všechny klíčové kompetence.  

Kompetence k učení  
Žák se učí:  

• plánovat si a organizovat učení  

• přijímat informace, snažit se je pochopit a propojit s praktickým životem  
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• informace třídit a uvádět do souvislostí  

• získávat informace z různých vzdělávacích oblastí – přírodní, společenské 
a sociokulturní  

• formulovat svůj vlastní názor  

• kriticky hodnotit informace z různých oblastí  
  
Kompetence k řešení problémů  
Žák se učí:  

• pojmenovávat problém a hledat vhodné způsoby řešení  
 

Kompetence komunikativní  
Žák se učí:  

• vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu před ostatními  

• mluvit a rozvíjet schopnost naslouchat a vhodně reagovat na podněty z okolí 

• rozumět běžně užívaným a domluveným gestům  

• účinně se zapojovat do diskuse, dodržovat její pravidla  
 

Kompetence sociální a personální  
Žák se učí:  

• vytvářet pozitivní představu o sobě samém  

• podílet na utváření příjemné atmosféry v kruhu na základě ohleduplnosti a úcty 
při jednání s druhými lidmi  

• podávat návrhy, vést diskusi  

• oceňovat rozmanitost kultur  

• utvářet bezpečné prostředí v ranním kruhu, a to i pro nově příchozí (nový 
spolužák, rodič)  
 

Kompetence občanské  
Žák se učí:  

• tvořit pravidla vzájemného soužití  

• seznamovat se společenskými normami, zároveň znát svá práva a povinnosti 
ve škole i mimo ni  

• kriticky reagovat na globální problémy  

• tolerovat druhého i s jeho odlišnostmi  
  
Kompetence pracovní  
Žák se učí:  

• chránit zdraví své i druhých  

• porozumět ochraně životního prostředí, kulturního i společenského prostředí  

• získávat přehled o pracovních podmínkách a vnímat různá pracovní prostředí  

• některým dovednostem k budoucímu povolání  

• smysluplně trávit volný čas  
  
SPOLEČNÁ PRÁCE  
Společná práce následuje obvykle po ranním kruhu. Trvá v průměru 60 – 90 minut. 
Tento blok je realizován prostřednictvím integrované tematické výuky. Vzdělávací 
program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny 
i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Představuje pedagogický přístup 
orientovaný na dítě. Obsah vzdělávání vychází ze zájmů a potřeb dítěte. Obsah je 
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integrován do smysluplných celků, které podporují porozumění souvislostem. Učitel je 
v roli průvodce dítěte na jeho cestě za vzděláním. Vzdělávání realizujeme 
prostřednictvím tematických projektů v blokové výuce. Témata vycházejí nejčastěji ze 
společenskovědní nebo přírodovědné oblasti (prvouka, vlastivěda, přírodověda). 
Obsahem tohoto bloku je zejména osvojování nových poznatků a dovedností.  

 
Kompetence k učení  
Žák se učí:  

• vyjadřovat ústně a písemně o životě kolem sebe  

• kladnému vztahu k literatuře  

• být samostatným čtenářem a nacházet v literatuře smysl  

• psát si pro vlastní potřebu  

• mít radost ze svých zkušeností se psaním 

• chronologicky řadit údaje  

• psát s určitým záměrem  

• seznamovat se s různými styly psaní (fakta, povídky, deníky, básničky, dopisy) 

• používat správnou interpunkci  

• psát v celých větách  

• správně gramaticky psát a dělit text na odstavce  

• pracovat s textem, čísly, řešit slovní úlohy pomocí názoru (manipulativa, grafy, 
mapy)  

• chápat relativní velikost čísel a operovat s nimi  

• rozeznávat, počítat a používat peníze  

• pozorovat, porovnávat, třídit  

• propojovat známé a neznámé informace  

• rozvíjet představivost  

• seznamovat se základními pojmy o životě kolem nás  

• zjišťovat historii svých rodin, měst a vesnic  

• chápat význam národních symbolů  
 

Kompetence k řešení problému  
Žák se učí:  

• zajímat se o řešení problému  

• hledat vhodný způsob k řešení problému  

• získávat informace řešící problém  

• ochotě riskovat při řešení problému  

• odhadovat pravděpodobnost výsledku při hrách s náhodou  

• posilovat pracovní a tvůrčí schopnosti při řešení problému  

• řešit úkoly samostatně i s pomocí učitele  
 

Kompetence komunikativní  
Žák se učí:  

• nebát se svobodně vyjadřovat své myšlenky  

• ptát se bez zábran  

• vyjadřovat se promyšleně  

• rozvíjet ústní schopnosti a sebedůvěru při mluvení  

• užívat vhodnou slovní zásobu  

• správné hlasitosti a intonaci při mluvení  
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• klást otázky a tvořivě reagovat na odpovědi  

• vysvětlit a obhájit svá rozhodnutí  

• naslouchat  
 
Kompetence sociální a personální  
Žák se učí:  

• spolupracovat s ostatními  

• osobní zodpovědnosti  

• získávat ocenění za zájem a tvořivost  

• seznamovat se s kulturami různých národů  

• spoluvytvářet třídní pravidla  

• respektovat a tolerovat odlišnosti druhých  
 

Kompetence občanské  
Žák se učí:  

• účastnit se života školy a komunity čestným a slušným způsobem  

• úctě k ostatním tím, že pozorně naslouchá a patřičně reaguje  

• spolupracovat ve skupině  

• tolerovat názor jiných  

• respektovat práci ostatních  

• rozdělovat role ve skupině  

• seznamovat se s ekologickými problémy  

• stanovit si dílčí cíle  

• vyvodit jednoduché závěry  

• chránit své zdraví  
 

Kompetence pracovní  
Žák se učí:  

• udržovat pořádek na svém místě  

• chránit svůj i společný majetek  

• rozvíjet řemeslné dovednosti různými prostředky  

• tvořit mapy a modely  

• předcházet úrazům   
  
CENTRA AKTIVIT  
I. třída je uspořádána tak, že její prostor je členěn do menších pracovišť. Ta jsou různě 
tematicky zaměřena a vybavena tak, aby stimulovala děti k aktivitě. Nejčastějšími CA 
(centra aktivit, dále jen CA) jsou matematika a manipulativa, čtení, psaní, ateliér. V 
těchto CA jsou žáci hlavními aktéry svého vzdělávání. Mohou zde řešit úkol ve skupině 
i samostatně, naučí se zde pomáhat, tolerovat se a spolupracovat. Činnosti v CA 
pomáhají vytvářet a rozvíjet následující kompetence žáka.  
 
Kompetence k učení  
Žák se učí:  

• pracovat částečně pod vedením učitele a vědět jak dosáhnout cíle  

• částečně si organizovat vlastní učení  

• vybírat si z daných úkolů dle svého zájmu  

• pozorovat, experimentovat, porovnávat, vyvozovat závěry (matematika)  
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• vyhledávat informace  

• operovat s jednoduchými znaky, symboly a termíny (psaní, matematika)  

• hodnotit výsledky své práce  

• operovat se složitějšími znaky  

• uvědomovat si souvislosti  

• stanovit si dílčí cíle ve svém vzdělání, také prostředky k jejich dosažení  
 

Kompetence k řešení problému  
Žák se učí:  

• najít vhodný způsob řešení problému, vyhledávat informace k řešení problému 

• řešit úkoly samostatně i se skupinou, případně s (radou) pomocí učitele (rozvíjet 
logické myšlení - křížovky, rébusy, doplňovačky)  

• vysvětlit a obhájit svá rozhodnutí  

• správně se rozhodnout na základě modelových situací  

• obhajovat svá rozhodnutí  

• vyhledávat informace k řešení problému  
  
Kompetence komunikativní  
Žák se učí:  

• nebát se prezentovat svou práci  

• vyjadřovat ve větách  

• naslouchat, diskutovat a obhajovat svůj názor  

• pracovat s texty a obrazovým materiálem  

• domlouvat se na postupu řešení  

• využívat PC a internet  

• vymyslet a převyprávět souvisle příběh  

• napsat své myšlenky (písemná komunikace)  
 
Kompetence sociální a personální  
Žák se učí:  

• zvládat základy společenského chování a dodržovat pravidla  

• naslouchat a přijímat zkušenosti druhých  

• pomáhat spolužákům, upevňovat si vztah v kolektivu  

• volit si a přijímat roli ve skupině a je schopen se přizpůsobit  

• spolupracovat ve skupině  

• respektovat a tolerovat odlišnosti druhých  
 

Kompetence občanské  
Žák se učí:  

• dohodnout se ve skupině, přijmout danou roli  

• tolerovat jiný názor, přijmout kompromis  

• respektovat práci ostatních skupin  

• rozlišovat základní ekologické a environmentální problémy  

• chránit své zdraví  

• respektovat požadavky na kvalitnější životní prostředí  
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Kompetence pracovní  
Žák se učí:  

• udržovat pořádek na svém místě  

• chránit svůj i společný majetek (všechna centra)  

• dodržovat předpisy bezpečnosti práce  

• používat různé jednoduché nástroje  

• poznávat různá povolání  

• rozvíjet své podnikatelské záměry  
  
HODNOTÍCÍ KRUH  
Časové zařazení je přizpůsobeno aktuálním potřebám. Obvykle je zařazen na konci 
každého vyučovacího dne. Trvá 15 – 30 minut. Děti sedí v kruhu a vyjadřují se k 
dokončené činnosti. Každý má možnost prezentovat a zhodnotit před ostatními svou 
činnost i práci druhého – ať už její průběh či přímý výstup. Svým průběhem hodnotící 
kruh napomáhá k rozvoji mnoha částí všech klíčových kompetencí. Úroveň rozvoje 
kompetencí je přiměřená věku dětí.  
 
Kompetence k učení  
Žák se učí:  

• třídit informace a využívat je v učení i praktickém životě  

• uvádět věci do souvislostí a propojovat je do širších poznatků  

• kriticky posuzovat výsledky své i ostatních a vyvozovat z nich závěry pro své 
učení i do budoucnosti  

• poznávat smysl a cíl učení a udržovat k němu pozitivní vztah  

• určit překážky, které by ho mohly v průběhu práce potkat  

• určit vhodné způsoby učení a postupy další práce  
 

Kompetence k řešení problémů  
Žák se učí:  

• vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni  

• ověřovat správnost řešení problémů a činit rozhodnutí, která dokáže obhájit  

• používat osvědčené postupy při řešení obdobných situací  
 
Kompetence komunikativní  
Žák se učí:  

• ústně vyjadřovat své myšlenky  

• naslouchat druhým lidem a účinně se zapojovat do diskuse  

• rozumět běžně užívaným i domluveným zvukům a gestům  

• využívat získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními  

• obhájit svůj názor  
 

Kompetence sociální a personální  
Žák se učí:  

• utvářet příjemnou atmosféru v kolektivu a přispívat k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů  

• diskutovat v malé skupině i ve velkém kolektivu  

• respektovat různá hlediska a čerpat poučení z názorů ostatních  

• vytvářet pozitivní představy o sobě samém  
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Kompetence občanské  
Žák se učí:  

• respektovat názory druhých lidí  

• vcítit se do situace ostatních lidí  
 

Kompetence pracovní  
Žák se učí:  

• využívat znalosti a zkušenosti získané v hodnotícím kruhu pro vlastní rozvoj a 
přípravu na budoucnost dělat si představu o náplni jednotlivých profesí  

  
 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Vzdělávání žáků se speciálními potřebami se řídí novelou školského zákona 
č. 82/2015 Sb., zvláště pak z § 16 a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 
Žákem se speciálními potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho 
speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Těmto 
žákům jsou přiznána podpůrná opatření prvního až pátého stupně. 
 
Pokud má žák při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit 
prostředky pedagogické intervence, volí škola podpůrné opatření prvního stupně 
vytvořením Plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel za 
pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním 
budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce 
s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví 
termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem 
samotným. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na 
základě PLPP škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplňování cílů. Není-
li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského 
pedagogického zařízení. Po obdržení zprávy ze školského pedagogického zařízení se 
škola řídí žáku přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. 
 
Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného 
zástupce vypracovává škola Individuální vzdělávací plán (IVP). IVP je závazný 
dokument pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, který vychází ze 
Školního vzdělávacího programu. IVP žáka se speciálními potřebami sestavuje třídní 
učitel ve spolupráci s ostatními učiteli, s výchovným poradcem a školským 
poradenským zařízením. IVP žáka se speciálními potřebami má písemnou podobu 
a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci žáka. Při 
sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 
SB. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 
školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do 1 měsíce po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocování 
a naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to 
účelné. IVP může být zpracován pro kratší období než je školní rok a může být 
v průběhu školního roku doplňován a upravován. Výchovný poradce zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP 
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prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o 
zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená 
do školní matriky. 
 
Školské poradenské zařízení sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování 
IVP. 
 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší 
škole zejména: 

• v oblasti metod výuky: 

o respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

o metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování 

zpětné vazby žákovi 

o důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

o respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času 

k zvládnutí úkolů 

• v oblasti organizace výuky: 

o střídání forem a činností během výuky 

o využívání skupinové výuky 

o postupný přechod k systému kooperativní výuky 

• zařazení předmětu pedagogické intervence 

Intervence – Pedagogická intervence a Předměty speciálně pedagogické péče 
Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje intervence, 
které směřují často k reedukaci prostřednictvím Pedagogické intervence nebo 
Předmětů speciálně pedagogické péče, které zahrnují posílení výuky v předmětech, 
kde je třeba podpořit výuku žáka nebo přípravu na ni, včetně domácí přípravy. Do 
těchto předmětů jsou zařazováni žáci na doporučení školského poradenského zařízení 
a se souhlasem zákonného zástupce. 
 

a) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve 

vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke 

kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.  

 

Pedagogická intervence se zaměřuje na rozvoj grafomotorických dovedností 
žáka, podporu při specifických poruchách učení, na rozvoj vizuálně percepčních 
dovedností a sluchové diferenciace, na rozvoj komunikačních schopností i na 
rozvoj sociálních schopností.  
 
Rozsah: 2 hodiny týdně (dle doporučení školského poradenského zařízení) 
Předmět je realizován nad rámec časové dotace. 
 
Pedagogická intervence je zajištěna učitelem, který získal kvalifikaci podle § 7 
odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Žák není hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení. 
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b) Předmět speciálně pedagogické péče je zaměřený na nápravu specifických 

poruch učení a narušenou komunikační schopnost. 

 
Charakteristika a vzdělávací obsah předmětu jsou uvedeny v části 5. Učební 
osnovy. 
 
Předmět speciálně pedagogické péče je zajištěn učitelem, který získal 
kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Žák je z tohoto vyučovacího předmětu hodnocen formou slovního hodnocení. 

 

 
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
  
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných se řídí novelou školského zákona 
č. 82/2015 Sb., a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Za nadaného žáka se považuje žák, který 
při adekvátní podpoře vykazuje v porovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či 
více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 
sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož 
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností, nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
 
PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých 
se projevuje nadání žáka. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 
probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, 
způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 
přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem samotným. 
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 
poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má 
písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými 
zástupci žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 
vyhlášky č. 27/2016 SB. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do 1 měsíce 
po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín 
vyhodnocování a naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 
hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován pro kratší období než je školní 
rok a může být v průběhu školního roku doplňován a upravován. Výchovný poradce 
zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže 
být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a 
získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který 
je zaznamená do školní matriky. 
 
Jako podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky jsou na naší škole 
zejména: 
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• individuální vzdělávání nadaného nebo mimořádně nadaného žáka v jednom či 

více předmětech 

• účast žáka na výuce jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku 

• obohacování vzdělávacího obsahu 

• zadávání specifických úkolů 

 
 

Klíčové kompetence 

 
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich 
výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně 
sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 
spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. 
 
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí 
na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění 
ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který 
má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním 
vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových 
kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělání, nelze ještě považovat 
za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro 
celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. 
 
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek 
celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá 
veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 

o kompetence k učení,  
o kompetence k řešení problémů,  
o kompetence komunikativní,  
o kompetence sociální a personální,  
o kompetence občanské,  
o kompetence pracovní, 
o kompetence digitální. 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 
 

▪ učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si žák postupně 
uvědomoval, jaký styl mu vyhovuje 

▪ žák se postupně učí vybírat a využívat pro efektivní učení metody a strategie, 
plánovat, organizovat a řídit vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu 
studiu 

▪ žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení 
a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 
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▪ žák se postupně za pomoci učitele učí operovat s obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojit do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled 
na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

▪ učitelé uplatňují individuální přístup k jednotlivým žákům 
▪ učitelé vedou žáky k samostatnému pozorování a experimentování, získané 

výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití 
v budoucnosti 

▪ žáci jsou vedeni k poznávání smyslu a cíle učení, získávají pozitivní vztah 
k učení, učí se posoudit vlastní pokrok a určit překážky či problémy bránící 
učení, plánovat si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

▪ žák se učí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpoznávat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich 
příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů a využívat k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností  

▪ žák se postupně za pomoci učitele učí vyhledávat informace vhodné k řešení 
problému, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané 
vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

▪ žák je veden k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů 
řešení; k užívání při řešení problémů logických, matematických a empirických 
postupů 

▪ žák za pomocí učitele ověřuje prakticky správnost řešení problémů 
a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových 
situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů  

▪ žák se učí kritickému myšlení, je veden k uvážlivým rozhodnutím, učí se je 
obhájit, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
zhodnotit 
 

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

▪ žák za pomocí učitele formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém 
sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

▪ žák za pomocí učitele naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně 
na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje  

▪ žák se učí porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlet o nich, reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému 
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

▪ žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 
a účinnou komunikaci s okolním světem  

▪ žák se učí využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

▪ žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

▪ žák podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti 
a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  

▪ žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 
druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 
myslí, říkají a dělají  

▪ žák se učí vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, 
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

▪ žák se učí respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, 
schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, 
uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

▪ žák se seznamuje se základními principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, se svými právy a povinnostmi ve škole i mimo školu  

▪ žák se za pomocí učitele rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne 
dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

▪ žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

▪ žák se učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

▪ žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 
nové pracovní podmínky  

▪ žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních 
a společenských hodnot  

▪ žák se učí využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost  

▪ žák se učí orientovat v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápat podstatu, cíl a riziko 
podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení 
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KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 
 

▪ žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při 
učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, 
které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

▪ žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a 
digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu  

▪ žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za 
pomoci digitálních prostředků  

▪ žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní 
činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své 
práce  

▪ žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se 
s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich 
využívání  

▪ žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s 
negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při 
spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

 
 
Průřezová témata 

 
Do výuky jsou průběžně zařazována jako integrativní součást vzdělávacího obsahu 
vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů apod. 
průřezová témata. Jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích 
předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.  
 

Jedná se o následující průřezová témata:  

▪ Osobnostní a sociální výchova  
▪ Výchova demokratického občana  
▪ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
▪ Multikulturní výchova  
▪ Environmentální výchova  
▪ Mediální výchova 

 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

▪ Charakteristika průřezového tématu  
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje 
formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití 
v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho 
smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. 
 
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;  
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• na rozvoj zvládání vlastního chování;  

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

• 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. 

 
▪ Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- vede k porozumění sobě samému a druhým  
- napomáhá ke zvládání vlastního chování  
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  
- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné 

vědomosti  
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  
- umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých 

situací (např. konfliktů)  
- formuje studijní dovednosti  
- podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní 

hygieny 
o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  

- pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě 
samému a k druhým  

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  
- vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů 

k řešení problémů  
- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů 

lidského chování  
- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů 

a škodlivých způsobů chování 
 

▪ Tematické okruhy průřezového tématu  
Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které 
jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci se 
zařazují do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě 
vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se 
uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových 
situací a příslušných diskusí. 

o 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 k sobě samému; moje 
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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 studia; 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 

o Sociální rozvoj  
- Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; 
chyby při poznávání lidí 

- 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 verbální i 
neverbální sdělování (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 kompetice – 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, 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  

o Morální rozvoj  
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro 

řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů 



Školní vzdělávací program Naše škola, Základní škola Bílé Podolí 

 

19 

 

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 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 

▪ Charakteristika průřezového tématu 
Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový 
a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to 
spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především 
rozvoj kritického myšlení, vědomí vlastních práv a povinností a porozumění 
demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení 
konfliktů a problémů.  
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské 
gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech 
a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má 
žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské 
důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých 

práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné 
komunikace a demokratických způsobů řešení. 
 

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.  
 

▪ Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

- vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv 
a svobod  

- vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování 
společnosti  

- umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní 
odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  
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- rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, 
dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti  

- prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání 
a spravedlivého posuzování  

- vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke 
kritickému myšlení  

o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
- vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě  
- vychovává k úctě k zákonu  
- rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku  
- učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti  
- přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, 

solidarita, tolerance a odpovědnost  
- rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska 

v pluralitě názorů  
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším  
- umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, 

události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, 
evropská, globální dimenze)  

- vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností  
- vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 
▪ Tematické okruhy průřezového tématu  

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení 
demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast 
žáků – budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při 
jejich realizaci se vychází z reálných životních situací a doporučené obsahy 
tematických okruhů se co nejvíce vztahují k životní zkušenosti žáků.  

o 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  

o 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)  

o 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  

o Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – 
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; 
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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 EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

▪ Charakteristika průřezového tématu  
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení 
a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním 
vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích 
evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, schopných 
v dospělosti mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. 
Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování národní identity. Otevírá 
žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském 
a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor 
poskytuje. 
 

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;  

• 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. 
 
 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění 

sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy  
- prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických 

a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v 
jejich vzájemných souvislostech  

- prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury 
a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na 
řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, 
politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských 
práv  

- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském 
a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti 
a hodnotit je v širších souvislostech  
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- rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci 
v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací 
v otevřeném evropském prostoru  

- prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí 
evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty 
evropského integračního procesu  

- vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské 
unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský 
život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a 
využívání  

- vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů 
a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory  

- rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat 
emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, 
srovnávání a hledání společných evropských perspektiv  

o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
- pomáhá překonávat stereotypy a předsudky  
- obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených 

životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v evropské 
a mezinárodní dimenzi  

- kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako 
globálnímu prostředí života  

- utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti  
- podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám  
- upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl 

pro zodpovědnost  
 

Tematické okruhy průřezového tématu  
Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět 
a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, 
měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj 
život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují 
si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření 
své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.  

o Evropa a svět nás zajímá – 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  

o Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; 
Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den 
Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a 
vzdělávání mladých Evropanů  

o 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 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika průřezového tématu  
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům 
seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí 
této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, 
tradice a hodnoty. 
 
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;  

• 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. 
 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních 

skupinách žijících v české a evropské společnosti  
- rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat 

interkulturní kontakty k obohacení sebe i druhých  
- učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva 
druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých  

- učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že 
všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není 
nadřazena jiné  

- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, 
etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat 
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin  

- rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá 
prevenci vzniku xenofobie  
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- učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních 
projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání  

- poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: 
kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, 
netolerance aj.  

o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance 

a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí 
příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je  

- napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat 
vlastní sociokulturní zázemí  

- stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je 
vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu  

- pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) 
intolerance s principy života v demokratické společnosti  

- vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, 
diskriminace a rasismu  

- učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na 
utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám  
 

Tematické okruhy průřezového tématu  
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují 
aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace 
daného tematického okruhu, popř. tématu mohou být významně ovlivněny vzájemnou 
dohodou učitelů, dohodou učitelů a žáků, učitelů a zákonných zástupců apod.  

o 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  

o 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, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, 
osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu 
třídy  

o 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  

o 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; 
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význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního 
vzdělávání  

o 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 se podle svých možností 
na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka 
lidských práv, základní dokumenty 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika průřezového tématu  
Environmentální výchova vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 
člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu 
k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání 
společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se 
vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních 
hledisek ekologických, ekonomických, vědecko-technických, politických 
a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí 
mezi lokálními, regionálními a globálními problémy) i možnosti různých variant řešení 
environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření 
prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl 
a hodnotovou orientaci žáků. 
 
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. 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí 

a důsledkům lidských činností na prostředí  
- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 
- přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace 

a vztahy k prostředí v různých oblastech světa  
- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy 

a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí  
- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro 

každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí  
- ukazuje modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek 

životního prostředí a udržitelného rozvoje  
- napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, 

regionální, evropské i mezinárodní úrovni  
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- seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti  
- učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se 

ekologických problémů  
- učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, 

racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska  
o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty  
- vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních 

zdrojů  
- vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako 

pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti  
- podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve 

vztahu k prostředí  
- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických 

hodnot prostředí  
- vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního 

prostředí  
- vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu 

a kulturnímu dědictví  
 

Tematické okruhy průřezového tématu  
Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 
pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život 
v budoucnosti.  

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy 
lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření 
na polích, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); 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)  

o 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 a využívání přírodních zdrojů v 
okolí)  

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, 
ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, 
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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.)  

o Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 
využívání a řešení odpadového 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 
globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, 
u nás) 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika průřezového tématu  
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární 
poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média 
a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro 
stále větší okruh příjemců. 
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje 
jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli 
současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností 
podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální 
komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit 
jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat 
s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby 
odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání 
informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 
 
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;  

• na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění 
volného času;  
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• 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. 
 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

o V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální 

komunikace  
- umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním 

obsahům a kritického odstupu od nich  
- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy 

i naplnění volného času  
- umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů  
- vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních 

obsahů (zejména zpravodajských)  
- umožňuje získat představu o roli médií v klíčových společenských 

situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)  
- vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)  
- vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné 

komunikaci 
-  rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování 

a stylizaci psaného a mluveného textu  
- přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním 

kolektivu  
- přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

o V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
- rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování 

mediálních sdělení 
- vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) 

a odpovědnosti za jeho naplnění  
- rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům 

o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci  
- napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních 

postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace  
 
Tematické okruhy průřezového tématu  
Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky 
a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální 
výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy 
produktivních činností.  
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o 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  

- 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 stereotypů zobrazovaných médii 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; 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  

o 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 médium; technologické 
možnosti a jejich omezení  

- Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize 
či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a 
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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. Učební plán 
 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 
 

R
o

č
n

ík
      

         C
e
lk

e
m

 
p
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d

m
ě

ty
 

Z
 to
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o

 

d
is

p
o

n
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iln
í 

   1. 2. 3. 4. 5.   

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 7/1 8/1 7/2 6/1 5/2 40 7 

 Cizí jazyk Anglický jazyk 0/1 0/1 3/0 3/0 3/0 11 2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4/0 4/1 4/1 4/1 4/1 24 4 

Informatika Informatika Informatika - - - 1/0 1/0 2 0 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2/0 2/0 1/1 - - 6 1 

  Vlastivěda - - - 2/0 2/0 4 - 

  Přírodověda - - - 1/1 1/1 4 2 

Umění a kultura 
Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 - 

 
Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 7 - 

Člověk a zdraví Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 10 - 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 - 

Celková časová 
dotace 

  20 22 24 26 26 118 16 

Z toho 
disponibilní 
hodiny 

  2 3 4 3 4  16 

 
Poznámky k učebnímu plánu 
 
Základní škola Bílé Podolí je malotřídní, ročníky jsou spojovány s ohledem na počet 
žáků a individuální zvláštnosti a vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. 

V případě potřeby jsou pro realizaci jednotlivých předmětů utvářeny vzdělávací 
skupiny napříč ročníky.  

Disponibilní hodiny jsou použity k realizaci obsahů, které pozitivně podporují žáky 
v jejich zájmu o výuku a motivují je k učení. 

V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními může být disponibilní časová 
dotace využita pro výuku předmětu Speciálně pedagogické péče. 
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Český jazyk – Od 1. do 5. ročníku je předmět členěn na Jazykovou výchovu, 
Komunikační a Slohovou výchovu a Literární výchovu. V 1. a 2. ročníku se tyto složky 
vzájemně prolínají a mají komplexní charakter. 

Anglický jazyk – Anglický jazyk lze vyučovat se souhlasem zákonného zástupce již 
od 1. ročníku. 

Tělesná výchova – Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik, na kterém je účast 
povinná. Vyučuje se 5 x 2 hodiny pouze v části školního roku, formou výjezdu. Výuku 
uplavání zajišťuje Plavecká škola Kutná Hora, výuku vedou zaměstnanci plavecké 
školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program Naše škola, Základní škola Bílé Podolí 

 

33 

 

5. Učební osnovy 
 
Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
 
Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný nástroj poznávání světa 
a porozumění sobě samému. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk 
a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné 
osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského 
jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-
kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci tohoto vzdělávacího oboru se vytvářejí 
předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce 
a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli 
orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: 

o Komunikační a slohová výchova - žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 
číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného 
nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, 
analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. 

o Jazyková výchova - žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. 
Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním 
předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji 
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové 
dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je 
podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 

o Literární výchova -  žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí 
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat 
vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. 
Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, 
interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a 
prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace 
a obohatit jejich duchovní život. Škola se zaměří na čtenářskou gramotnost žáků, 
která se prolíná všemi předměty. 

 
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.  
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k:  
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▪ pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství  

▪ pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
▪ rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro 

rozvoj osobního i kulturního bohatství 
▪ vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  
▪ zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  
▪ samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření  
▪ získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama  
▪ individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských 

zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založeným 
na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk se realizuje v 1. až 5. ročníku v této hodinové dotaci: 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 8 9 9 7 7 

 
 
 
Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Český jazyk je vyučován z větší části ve třídách ve vyučovacích hodinách o délce 45 minut 
nebo je součástí integrované tematické výuky a práce v centrech aktivit. V případě, že se 
část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle 
předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, ve školní 
knihovně, alespoň jednou za školní rok v obecní knihovně. Žáci navštíví alespoň jedno 
divadelní představení či jinou kulturní akci spojenou s probíraným obsahem literární výchovy 
ročně. Během školního roku je zařazována řada třídních a školních projektů. Žáci si 
osvojené dovednosti a znalosti vyzkouší v činnostech organizovaných pro školu a komunitu 
rodičů a obce. 
 
 
 
Očekávané výstupy 
 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 
Očekávané výstupy – 1. období 
 

žák 
▪ ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti  
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▪ ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti  

▪ ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  
▪ ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost  
▪ ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči  
▪ ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích  
▪ ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  
▪ ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
▪ ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena 

i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev  
▪ ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  
▪ ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření:  
žák  

▪ ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  
▪ ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  
▪ ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné dýchání  
▪ ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
▪ ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen 

ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen  
▪ ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  
▪ ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  
▪ ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost  
▪ ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 

 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
 
žák 

▪ ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas  
▪ ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace zaznamenává  
▪ ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  
▪ ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta  
▪ ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku  
▪ ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  
▪ ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 
▪ ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 

podle komunikační situace  
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▪ ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry  

▪ ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený 
nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  

▪ ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování  
▪ ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo řeči 
▪ ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  
▪ ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty  
▪ ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  
▪ ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy  
▪ ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

Učivo  
 

▪ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)  

▪ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); 
věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, 
reagovat otázkami) 

▪ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: 
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, 
dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla 
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)  

▪ písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní 
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry 
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; 
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy 
(přihláška, dotazník), vypravování 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
žák 

▪ ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, 
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky  

▪ ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova 
významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  
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▪ ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, 
okolnost, vlastnost  

▪ ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  
▪ ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných 

jmen, přídavných jmen a sloves  
▪ ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy  
▪ ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření 

volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  
▪ ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, 
vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  
▪ ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  
▪ ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  
▪ ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  
▪ ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  

 

Očekávané výstupy – 2. období 
 
žák 

▪ ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová  

▪ ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku  
▪ ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu  
▪ ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  
▪ ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební 

dvojici označuje základ věty  
▪ ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 
▪ ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje  
▪ ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  
▪ ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  
▪ ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle 

postoje mluvčího 
▪ ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis 

měkkých a tvrdých slabik, určuje samohlásky a souhlásky, seřadí slova podle 
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abecedy, správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-
vě-mě, správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 
 

Učivo  
▪ zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk)  

▪ slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část 
předponová a příponová, koncovka)  

▪ tvarosloví – slovní druhy, tvary slov  
▪ skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice  
▪ pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen 

a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým 
podmětem) 

 
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
žák 

▪ ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty 
přiměřené věku  

▪ ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  
▪ ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění  
▪ ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření:  
žák  
▪ ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 
▪ ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 
 

Očekávané výstupy – 2. období 
 
žák 

▪ ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  
▪ ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární 

text na dané téma  
▪ ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů  
▪ ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  
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▪ ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  
▪ ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek  
▪ ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché 

osnovy  
▪ ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  
▪ ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 
 
Učivo  

▪ poslech literárních textů  
▪ zážitkové čtení a naslouchání  
▪ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 

▪ základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnán 
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Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří 
svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.  
Výuka anglického jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují 
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový 
základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní 
tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 
tolerance.  
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace 
při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka 
dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému 
učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost 
využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a 
pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností 
v autentickém prostředí. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

▪ pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a 
důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

▪ pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
▪ rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 

rozmanitosti  
▪ vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a 

předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  
▪ zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  
▪ samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s 

jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření  
▪ získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

jako prostředku prosazení sebe sama  
 
 
Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 1. až 5. ročníku v této hodinové dotaci: 

 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 1 1 3 3 3 
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka anglického jazyka probíhá ve třídě. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 
minut, v 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk ve spojení s českým jazykem formou 
dělení hodiny. 
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, 
skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné 
učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí 
i žáci.  
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, projektové hodiny. 
 
. 
Očekávané výstupy 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
žák  

▪ CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně  

▪ CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal  

▪ CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k 
dispozici vizuální oporu  

▪ CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

▪ CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení  
▪ CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření:  
žák  
▪ CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  
 
Očekávané výstupy – 2. období  
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

▪ CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  

▪ CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

▪ CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  
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▪ CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností  

▪ CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům 
pro pozdrav a poděkování  

 
MLUVENÍ  
žák  

▪ CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
▪ CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
▪ CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  
▪ CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  
▪ CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky 

(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)  
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

▪ CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům  

▪ CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

PSANÍ  
žák  

▪ CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení 
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života  

▪ CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák - je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 
 
Učivo  

▪ zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

▪ slovní zásoba – základní slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem  
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▪ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí  

▪ mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně 
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
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Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace. 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních 
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky 
v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, 
a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na 
důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a 
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 
tematické okruhy.  

o Čísla a početní operace - žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech 
složkách: 

- dovednost provádět operaci,  
- algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým 

postupem) 
- významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací).  

o Závislosti, vztahy a práce s daty - žáci rozpoznávají určité typy změn 
a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se 
s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, 
docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít 
také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, 
diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují 
matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím 
vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto 
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.  

o Geometrie v rovině a v prostoru - žáci určují a znázorňují geometrické útvary 
a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, 
které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů 
v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod 
a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání 
tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, 
které vycházejí z běžných životních situací.  

o Nestandardní aplikační úlohy a problémy - řešení může být do značné míry 
nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale je při něm 
nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy prolínají všemi tematickými okruhy 
v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace 
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje 
a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení 
logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, 



Školní vzdělávací program Naše škola, Základní škola Bílé Podolí 

 

45 

 

posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může 
podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 
 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další 
pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky 
v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné 
a kritické práci se zdroji informací.  
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k:  

▪ využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 
odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  

▪ rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si 
nezbytných matematických vzorců a algoritmů  

▪ rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování 
a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických 
problémů  

▪ rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním 
základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich 
charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování 
a zařazování pojmů  

▪ vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod 
řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu  

▪ vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti 
s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), 
k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že 
realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný 
pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely  

▪ provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 
správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku 
vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému  

▪ přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování 
grafického projevu  

▪ rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících 
situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; 
k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět 
různými způsoby  

▪ rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, 
vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě 
zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí 
protipříkladů 
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Finanční gramotnost 
 
Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se 
Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy:  

▪ Peníze – způsoby placení  
▪ Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 
▪ Finanční produkty – úspory. 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této 
hodinové dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 4 5 5 5 5 
 
 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v  učebnách příslušné třídy, 
ve vyučovacích hodinách o délce 45 minut nebo je součástí integrované tematické 
výuky a práce v centrech aktivit.  
Během výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, projektové 
hodiny. 

 
Očekávané výstupy 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

▪ M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

▪ M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje 
vztah rovnosti a nerovnosti  

▪ M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose  

▪ M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly  

▪ M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní 
operace 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  

žák 

▪ M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií 
v oboru do 20 

▪ M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  

▪ M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  

▪ M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  
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▪ M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 
umí rozklad čísel v oboru do 20 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 
▪ M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení  
▪ M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel  
▪ M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel  
▪ M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  
▪ M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku  
▪ M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru 

kladných čísel  
▪ M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty  
▪ M-5-1-08 porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření:  
žák  

▪ M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, 
numerace do 1000  

▪ M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla  
▪ M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  
▪ M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních 

úlohách  
▪ M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100  
▪ M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  
▪ M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor  

 

Učivo  
▪ přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky  
▪ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, 

model)  
▪ násobilka  
▪ vlastnosti početních operací s čísly  
▪ písemné algoritmy početních operací 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

▪ M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času  

▪ M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života  

▪ M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

▪ M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

▪ M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel 
v oboru do 20 - zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu - uplatňuje matematické 
znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 
 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 
▪ M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data  
▪ M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle 
návodu  

▪ M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce - určí čas s přesností na 
čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích - provádí jednoduché 
převody jednotek délky, hmotnosti a času - uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

▪ M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  

▪ M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  

▪ M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: 

žák  

▪ M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky 
znázornit  

▪ M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  

▪ M-3-3-02p používá pravítko 
 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 
▪ M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce  
▪ M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
▪ M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  
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▪ M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky 
obsahu 

▪ M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 
útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  
▪ M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  
▪ M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
▪ M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  
▪ M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru - pozná základní tělesa 

 

Učivo  
▪ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník  
▪ základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, délka 

úsečky; jednotky délky a jejich převody  
▪ obvod a obsah obrazce  
▪ vzájemná poloha dvou přímek v rovině  
▪ osově souměrné útvary 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 
▪ M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je 

do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být 
závislé na matematických postupech 

 

Učivo  
▪ slovní úlohy  
▪ číselné a obrázkové řady 

▪ magické čtverce  
▪ prostorová představivost 
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Informatika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 
Informatika. 
Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického 
myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na 
aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. 
Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání 
jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení 
praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive 
počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění 
zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému 
užívání.  
Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, 
diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a 
informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně 
si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve 
vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také 
společně s ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, 
jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení 
informatických konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a 
osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového chování. 
 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, 
že vede žáka k: 

o systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 
o nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 
o ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším 

výsledkům než samostatná práce 
o porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich 

organizace 
o rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho 

obhajování pomocí věcných argumentů 
o komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 
o standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci 
o posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování 

v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, 
environmentálních a kulturních souvislostech 

o nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty 
a vypořádání se s problémy s otevřeným koncem 

o otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 
 
Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Informatika se realizuje ve 4. a 5. ročníku v této hodinové dotaci: 
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 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin - - - 1 1 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Informatika je vyučován v  učebně třídy s připojením na internet, 
standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.  
Během výuky informatiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, projektové 
hodiny. 
 
 

Očekávané výstupy 
 
DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ  
 
Očekávané výstupy – 2. období  
 
žák  

▪ I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe 
se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat 

▪ I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji 
▪ I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe 
se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na 
základě dat 

▪ I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho opakované zkušenosti, 
určí, co k ní již ví 

▪  
Učivo  
▪ data, informace: sběr (pozorování, jednoduchý dotazník, průzkum) a záznam 

dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru, obrazu a zvuku; hodnocení získaných 
dat, vyvozování závěrů 

▪ kódování a přenos dat: využití značek, piktogramů, symbolů a kódů pro 
záznam, sdílení, přenos a ochranu informace 

▪ modelování: model jako zjednodušené znázornění skutečnosti; využití 
obrazových modelů (myšlenkové a pojmové mapy, schémata, tabulky, 
diagramy) ke zkoumání, porovnávání a vysvětlování jevů kolem žáka 
 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
 
žák  

▪ I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů  
▪ I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho 

řešení  
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▪ I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy 

▪ I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví 
v něm případnou chybu 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ I-5-2-01p sestavuje symbolické zápisy postupů  
▪ I-5-2-02p popíše jednoduchý problém související s okruhem jeho zájmů a 

potřeb, navrhne a popíše podle předlohy jednotlivé kroky jeho řešení  
▪ I-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá opakování známých postupů 

 
Učivo  

▪ řešení problému krokováním: postup, jeho jednotlivé kroky, vstupy, výstupy a 
různé formy zápisu pomocí obrázků, značek, symbolů či textu; příklady situací 
využívajících opakovaně použitelné postupy; přečtení, porozumění a úprava 
kroků v postupu, algoritmu; sestavení funkčního postupu řešícího konkrétní 
jednoduchou situaci 

▪ programování: experimentování a objevování v blokově orientovaném 
programovacím prostředí; události, sekvence, opakování, podprogramy; 
sestavení programu 

▪ kontrola řešení: porovnání postupu s jiným a diskuse o nich; ověřování 
funkčnosti programu a jeho částí opakovaným spuštěním; nalezení chyby a 
oprava kódu; nahrazení opakujícího se vzoru cyklem 
 
 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi 
nimi 

▪ I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo 
seznamu číselná i nečíselná data  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ I-5-3-01p v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky 
▪ I-5-3-02p pro vymezený problém, který opakovaně řešil, zaznamenává do 

existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data 
 
 

Učivo  
▪ systémy: skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné působení; příklady 

systémů z přírody, školy a blízkého okolí žáka; části systému a vztahy mezi nimi 
▪ práce se strukturovanými daty: shodné a odlišné vlastnosti objektů; řazení 

prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový seznam; tabulka 
a její struktura; záznam, doplnění a úprava záznamu 
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DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu 
▪ I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým 

propojením souvisejí 
▪ I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními 

technologiemi  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty různého typu 
▪ I-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená pro práci s digitálními 

technologiemi 
 
 

Učivo  
▪ hardware a software: digitální zařízení a jejich účel; prvky v uživatelském 

rozhraní; spouštění, přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, otevírání 
souborů 

▪ počítačové sítě: propojení technologií, (bez)drátové připojení; internet, práce 
ve sdíleném prostředí, sdílení dat 

▪ bezpečnost: pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením; uživatelské účty, 
hesla 
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Prvouka,  Vlastivěda, Přírodověda 
 
 
Charakteristika vyučovacích předmětů 

Tyto předměty vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho 
svět. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje 
pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 
pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří 
se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí 
a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se 
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných 
stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet 
o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem 
sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému 
způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 
poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat 
své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 
Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se 
stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá 
jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i 
režimových návyků.  
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 
okruhů. 

o Místo, kde žijeme - žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů 
a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 
společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou 
a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě 
pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních 
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). 
Různé činnosti a úkoly přirozeným způsobem probouzí v žácích kladný vztah k 
místu jejich bydliště, postupně rozvíjí jejich národní cítění a vztah k naší zemi.  

o Lidé kolem nás - žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování 
a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi 
lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, 
jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 
právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).  

o Lidé a čas - žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se 
čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se 
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Vychází 
se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k 
nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. U žáků se snažíme vyvolat 
zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Žáci se učí 
samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, 
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především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli 
společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 
veřejnou knihovnu atd.  

o Rozmanitost přírody - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde 
vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé 
i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země 
a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve 
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi 
obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších 
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat 
a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního 
prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.  

o Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají především sebe na základě poznávání 
člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce 
a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. 
Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, 
co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 
výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví 
a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si 
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. 
Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví 
a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je 
důležitá hodnota v životě člověka. 

 

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 
získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, 
hrají určené role, řeší modelové situace atd.  
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k:  

o utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  
o orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování 

osobního rozpočtu  
o orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování 

historických, zeměpisných a kulturních informací  
o rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 
názorech a výtvorech  

o poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu 
chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých 
nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností 
a společných úkolů  

o samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní 
a bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné 
komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování 
své jedinečnosti (možností a limitů)  
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o utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání 
možností aktivního uplatnění při jejich ochraně  

o přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu 
prostředí 

o objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by 
v budoucnu mohl uspět  

o poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů 
a jejich předcházení  

o poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování 
a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti 
i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech  

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka se realizuje v 1. - 3. ročníku v této hodinové dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 2 2 2 - - 
 

Vyučovací předmět Vlastivěda se realizuje v 4. - 5. ročníku v této hodinové dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin - - - 2 2 

 
Vyučovací předmět Přírodověda se realizuje v 4. - 5. ročníku v této hodinové dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin - - - 2 2 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda je vyučován v  učebnách 
příslušné třídy, na vycházkách, škole v přírodě a exkurzích ve vyučovacích hodinách 
o délce 45 minut nebo jsou součástí integrované tematické výuky a práce v centrech 
aktivit.  
Během výuky těchto předmětů jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, 
projektové hodiny. 
 

 
Očekávané výstupy 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME  
 

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu 
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí  
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▪ ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného 
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  
▪ ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
krajině a státu  

▪ ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich 
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

▪ ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy  

▪ ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam  

▪ ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  
▪ ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) 
do příslušného kraje  

▪ ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové 
strany 

▪ ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  
▪ ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze 

v Evropě 
▪ ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve 

kterém bydlí 
▪ ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 
▪ ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky 

 
Učivo  

▪ domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště  
▪ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; 

riziková místa a situace  
▪ obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost 

obce (města), význačné budovy, dopravní síť  
▪ okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 

pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení 
lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany  

▪ regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 
▪ naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly  
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▪ Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování  
▪ mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky 

 
LIDÉ KOLEM NÁS  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům  

▪ ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností  
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje 
blízké příbuzenské vztahy  

▪ ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování  
▪ ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  
▪ ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem 

i nedostatkům  
▪ ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, 
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 
v obci (městě)  

▪ ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou 
tolerovat  

▪ ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze 
v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč 
spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-5-2-01p, dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  
▪ ČJS-5-2-02p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  
▪ ČJS-5-2-02p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  
▪ ČJS-5-2-03p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

jednoduchého nákupu a vrácené peníze  
▪ ČJS-5-2-03p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, 

uvede příklady rizik půjčování peněz  
▪ ČJS-5-2-03p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady 

základních příjmů a výdajů 
 
Učivo  

▪ rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské 
a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, fyzická a duševní práce, 
zaměstnání 

▪ soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie;  
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▪ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům  

▪ právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy,  

▪ vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; 
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky  

 
 
LIDÉ A ČAS  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

▪ ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, 
významné události regionu,  

▪ ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  
▪ ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  
▪ ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  
▪ ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení 
vztahů mezi ději a mezi jevy  

▪ ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek  

▪ ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách  
▪ ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  
▪ ČJS-5-3-03p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky 

v okolí svého bydliště 
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Učivo  
▪ orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny 

jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční 
období  

▪ současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny  

▪ regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost  
▪ báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 

 
ROZMANITOST PŘÍRODY  
 

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích  

▪ ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, 
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě  

▪ ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich 
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  

▪ ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat  
▪ ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi 

dřevinami a bylinami  
▪ ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody 
a činností člověka  

▪ ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti 
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období  

▪ ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly 
v přizpůsobení organismů prostředí  

▪ ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na 
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá 
k tomu i jednoduché klíče a atlasy  

▪ ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  

▪ ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí 
a vysvětlí výsledky pokusu  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  
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▪ ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé 
přírody 

▪ ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  
▪ ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí 

a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí  
▪ ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná 

domácí zvířata; chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí; 
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho poškozují  

▪ ČJS-5-4-06p provádí jednoduché pokusy se známými látkami  
 

Učivo  
▪ látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek  
▪ voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, 

složení, proudění vzduchu, význam pro život  
▪ nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, 

zvětrávání, vznik půdy a její význam  
▪ vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období  
▪ rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh 

a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka  

▪ životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, 
vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí  

▪ rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní 
společenstva  

▪ ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana 
a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, 
živelní pohromy a ekologické katastrofy  

 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  
 

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  

▪ ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa 
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných  

▪ ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  

▪ ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  
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▪ ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své 
zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění; pojmenuje hlavní 
části lidského těla  

▪ ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; 
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných; uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu  

▪ ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek  

▪ ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu 
života  

▪ ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji 
dítěte před a po jeho narození  

▪ ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle 
vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob  

▪ ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista  

▪ ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek  

▪ ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 
zdraví a jeho preventivní ochranou  

▪ ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související 
s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu  

▪ ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  
▪ ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

a v modelových situacích simulujících mimořádné události; uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti  

▪ ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky  
▪ ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou 

pomoc  
 
Učivo  

▪ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, 
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, biologické a psychické změny 
v dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince  
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▪ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr 
a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; 
přenosné a nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví 
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, 
první pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena  

▪ návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, hrací automaty 
a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií  

▪ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí 
v médiích  

▪ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku  

▪ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny 
a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém 
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Pracovní činnosti 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět 
práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky 
k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti 
a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních 
situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou 
v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět 
práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé 
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším 
životě a ve společnosti. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.  
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na čtyři 
tematické okruhy: 

o Práce s drobným materiálem  
o Konstrukční činnosti  
o Pěstitelské práce  
o Příprava pokrmů  

Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků tím, že vede žáky k:  

o pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 
výsledků práce  

o osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 
oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí 
a pomůcek při práci i v běžném životě  

o vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti 
a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení 
kvalitního výsledku  

o poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 
s pracovní činností člověka  

o autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, 
k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu 
prostředí 

o chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, 
sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení  

o orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a 
osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost 
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní 
orientaci.  

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti se realizuje v 1. - 5. ročníku v této hodinové 
dotaci: 
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 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 1 1 1 1 1 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je vyučován v  učebnách příslušné třídy, na 
vycházkách, škole v přírodě a exkurzích, ve vyučovacích hodinách o délce 45 minut 
nebo je součástí práce v centrech aktivit.  
Během výuky tohoto předmětu jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, 
projektové hodiny. 
 
Očekávané výstupy 
 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních 
i netradičních materiálů  

▪ ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 
materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů  

▪ ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  
 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě 
své představivosti různé výrobky z daného materiálu  

▪ ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 
lidových tradic  

▪ ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu  

▪ ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného 
materiálu  

▪ ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní 
fantazii 

▪ ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu  
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▪ ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění 

 
Učivo  

▪ vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, 
fólie aj.)  

▪ pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití  
▪ jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce  
▪ lidové zvyky, tradice, řemesla  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 

Očekávané výstupy – 2. období 
žák 

▪ ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  
▪ ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  
▪ ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  
▪ ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  
▪ ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu - užívá 
jednoduché pracovní nástroje a pomůcky  

 
Učivo  

▪ stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů  
▪ práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování 

▪ ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
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žák  
▪ ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 

a popíše jeho výsledky  
▪ ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a pozorování  

▪ ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny  
▪ ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 

a náčiní  
▪ ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování 
vybraných rostlin  

▪ ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 
a provádí pěstitelská pozorování  

▪ ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 
a náčiní  

▪ ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc při úrazu na zahradě 

 
Učivo  

▪ základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, 
osivo 

▪ pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, 
koření, zelenina aj.)  

▪ pěstování pokojových rostlin  
▪ rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ  
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  
▪ ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  
▪ ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
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▪ ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  
▪ ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  
▪ ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
▪ ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  
▪ ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  
▪ ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

při stolování  
▪ ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - 
uplatňuje zásady správné výživy  

 
Učivo  

▪ základní vybavení kuchyně  
▪ výběr, nákup a skladování potravin  
▪ jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování  
▪ technika v kuchyni – historie a význam 
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Tělesná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Tělesná výchova je realizována jako součást vzdělávací oblast Člověk a zdraví. 
Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé 
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, 
duševní a sociální pohodu. 
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené 
a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti 
a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a z komunikace při 
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.  
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 
somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce 
a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem 
(tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální 
zdravotní stav žáků. Pro pohybové vzdělávání je charakteristické rozpoznávání a 
rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení 
výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich 
korekce. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální 
vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách 
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním 
oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků tím, že vede žáky k:  

o poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot  
o pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů  

o poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na 
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 
kvalitě prostředí 

o využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst 
souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

o propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 
mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím 
atd.  

o chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 
činností atd.  
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o ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 
událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 
mimořádných událostí  

o aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 
zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova se realizuje v 1. - 5. ročníku v této hodinové 
dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 2 2 2 2 2 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován v  učebně tělesné výchovy, na 
školním nebo fotbalovém hřišti, na vycházkách, škole v přírodě a cvičení v přírodě. 
Součástí je i plavecký výcvik, který je realizován ve spolupráci s Plaveckou školou 
v Kutné Hoře. Probíhá v 5 dvouhodinových lekcích každý školní rok. 
 
 
Očekávané výstupy 
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím 
a využívá nabízené příležitosti  

▪ TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

▪ TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech 
a soutěžích  

▪ TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorech školy  

▪ TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 
organizaci  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  
▪ TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech 

a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách  
▪ TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - 

projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám - zvládá 
základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 
předpokladů  
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Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti  

▪ TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

▪ TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her  

▪ TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka  

▪ TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje 
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  

▪ TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná 
a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví  

▪ TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení  

▪ TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 
▪  TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 

výsledky 
▪ TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné 
informace 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák  

▪ TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do 
denního režimu  

▪ TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti 
s vlastním svalovým oslabením 

▪  TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých 
pohybových možností a schopností TV-5-1-04p uplatňuje hygienické 
a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti  

▪ TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  
▪ TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play - zlepšuje svou 

tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla - zvládá podle pokynu 
základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po 
ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy  

 
Učivo  

▪ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
o význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita 

pohybu  
o příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací cvičení  
o zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání 

zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení a jejich praktické využití  
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o rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 
pohybu  

o hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity  

o bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách  

▪ TV ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
o pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 

využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost  
o základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti  
o rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření 
melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance  

o průpravné úpoly – přetahy a přetlaky  
o základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky, 

hod míčkem  
o základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel 
minisportů  

o turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody  

o plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na vodní 
prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 
(plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu  

o lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě dle počasí 
o další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)  

▪ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
o komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály 
o organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém 

(běžném) prostředí 
o zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly  
o pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, 

závodů, soutěží  
o měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní 

pohybové testy  
o zdroje informací o pohybových činnostech  
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Hudební výchova, Výtvarná výchova 
 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti  

Vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova vycházejí ze vzdělávací 
oblasti Umění a kultura.  
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální 
poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu; 
kulturu jako procesy i výsledky duchovní činnosti umožňující chápat kontinuitu proměn 
historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do 
společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura 
chování, oblékání, cestování, práce); umění jako proces specifického poznání a 
dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné 
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.  
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování 
s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází u žáků 
k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho 
prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání 
a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se 
do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s 
vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou u žáků rozvíjeny schopnosti 
nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, 
gesta, mimiky atp.  
Vzdělávací oblast Umění a kultura je vyučována ve vzdělávacích oborech Hudební 
výchova a Výtvarná výchova. Během vzdělávání na naší škole se žáci seznamují 
prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného 
umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat 
je jako prostředky pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s 
vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a 
výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

 

Hudební výchova  
vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových 
a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby 
a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Hudební činnosti 
jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém 
komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – 
jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními 
dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, 
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto 
činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém 
i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a 
doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém 
doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu 
podle svého individuálního zájmu a zaměření.  
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o Vokální činnosti - práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého 
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných 
pěveckých návyků 

o Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci 

o Hudebně pohybové činnosti - ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 
pohybu, tance a gest.  

o Poslechové činnosti - aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák 
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí 
se hudbu analyzovat a interpretovat.  

 

Výtvarná výchova  
pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při 
tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.  
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako 
k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 
komunikace. Je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. 
Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova 
vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající 
v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 
založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a 
komunikace.  

o Rozvíjení smyslové citlivosti - činnosti, které žákovi umožňují rozvíjet schopnost 
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv 
této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.  

o Uplatňování subjektivity - činnosti, které žáka vedou k uvědomování si 
a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně 
obrazných vyjádření. 

o Ověřování komunikačních účinků - činnosti, které žákovi umožňují utváření 
obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových 
i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného 
umění i děl dalších obrazových médií.  

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k:  

o pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění 
jako svébytného prostředku komunikace  

o chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 
součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se 
o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení 
tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

o spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, 
k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti 
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a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů 
a národností  

o uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu 
ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů 
a k obohacování emocionálního života  

o zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako 
způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 
v mnohotvárném světě  

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova se realizuje v 1. - 5. ročníku v této hodinové 
dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 1 1 1 1 1 

 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se realizuje v 1. - 5. ročníku v této hodinové 
dotaci: 
 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 1 1 1 2 2 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován v  učebnách příslušné třídy, na 
školní zahradě, ve vyučovacích hodinách o délce 45. 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován v  učebnách příslušné třídy, na 
školní zahradě, v přírodě, ve vyučovacích hodinách o délce 45 minut nebo je součástí 
práce v centrech aktivit.  
Během výuky těchto předmětů jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, 
projektové hodiny. 
 
 

 
Očekávané výstupy hudební výchova 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

▪ HV-3-1-01 zpívá v jednohlase 

▪ HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty  
▪ HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  
▪ HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie  
▪ HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové 

a dynamické změny v proudu znějící hudby  



Školní vzdělávací program Naše škola, Základní škola Bílé Podolí 

 

76 

 

▪ HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty  
▪ HV-3-1-02p hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu  
▪ HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
▪ HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a 
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti  

▪ HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

▪ HV-5-1-03 využívá hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní  

▪ HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  
▪ HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 

hudební improvizace  
▪ HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků 
▪ HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 
žák  

▪ HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  
▪ HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  
▪ HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  
▪ HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu 

různých skladeb - správně hospodaří s dechem při interpretaci písní − frázování  
 
Učivo  

▪ VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
o pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu  

o hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu  
o dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.  
o intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), 
hudební hry (ozvěna, otázka– odpověď apod.)  
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o záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého 
grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis 
rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

▪ INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  
o hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod.  

o rytmizace, melodizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher 
a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod 
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 
hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď), jednodílná písňová forma (a–b)  

o záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu 
jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití 
notačních programů  

▪ HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  
o taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý 

a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance  
o pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – 

pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků  
o orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů  

▪ POSLECHOVÉ ČINNOSTI  
o kvality tónů – délka, síla, barva, výška  
o vztahy mezi tóny – souzvuk, akord  
o hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, 
rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu  

o hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas 
a hudební nástroj  

o hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.  
o hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace  
o interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)  

 
 
Očekávané výstupy výtvarná výchova 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
 

▪ VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ  

▪ VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom 
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace  

▪ VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje  
▪ VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností  
▪ VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  
▪ VV-3-1-01p rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích 

tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele)  

▪ VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům  

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

▪ VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)  

▪ VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních zkušeností  

▪ VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě  

▪ VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě 
a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých 
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky a postupy  

▪ VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  

▪ VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření:  
žák  

▪ VV-5-1-01p až VV-5-1-06p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr  

▪ VV-5-1-01p rozlišuje, porovnává, třídí linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele)  

▪ VV-5-1-02p, VV-5-1-03p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie  

▪ VV-5-1-05p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí 
činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla  

 
Učivo  

▪ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  
o prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
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kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu 
a prostoru  

o uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

o reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – 
vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly  

o smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama 

▪ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY  
o prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby  

o typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama  

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 
(vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, založené na smyslovém vnímání)  

▪ OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  
o osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje; jejich porovnávání 
s vlastní interpretací  

o komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se 
spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje (ve škole i mimo školu)  

o proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 
vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

 
  



Školní vzdělávací program Naše škola, Základní škola Bílé Podolí 

 

80 

 

Předmět speciálně pedagogické péče 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v naší 
škole zařazen předmět speciálně pedagogické péče – Reedukace specifických poruch 
učení a chování. 
Vzdělávací obsah tohoto předmětu přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem 
a předpokladům žáka s přiznanými opatřeními. Vzdělávací obsah předmětu není 
určen, protože se jedná o předmět, který je přizpůsoben individuálním potřebám 
konkrétního žáka. Je zpracován dle potřeb žáka v IVP včetně hodnocení. Pedagog při 
tvorbě vzdělávacího obsahu vychází z doporučení školského poradenského 
pracoviště, konkrétních potřeb žáka, míry podpůrných opatření. Obecné oblasti 
nápravy, zásady, metody, techniky a pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých oblastí 
reedukace. 
 
Oblasti speciálně pedagogické péče: Péče je zaměřena dle doporučení školského 
poradenského pracoviště na reedukaci jednotlivých poruch učení, poruch chování 
(a jejich kombinací), narušené komunikační schopnosti u žáků s dílčím oslabením na 
rozvoj nevyvinutých funkcí dle aktuálního stavu (platná doporučení v aktuálním 
školním roce). 
 
Časové a organizační vymezení 
Předmět speciálně pedagogické péče je vyučován po celou dobu školního roku se 
základní časovou dotací 1 hodina týdně. Časová dotace může být upravena dle 
doporučení školského poradenského zařízení pro jednotlivého žáka. Žáci jsou 
vzdělávání individuálně nebo v malých skupinkách. Výuka je zaměřena na oblasti 
reedukace či kompenzace dle platných školských poradenských pracovišť. Tento 
předmět vyučuje proškolený pedagog.  
 
Specifické poruchy učení: Neschopnost naučit se číst, psát, počítat pomocí běžných 
výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti. 
Poruchy nejsou způsobené sníženými intelektovými schopnostmi. Bývají porušeny 
funkce kognitivní, percepční a motorické, které jsou potřebné pro učení se čtení, psaní 
a počítání. Na vzniku poruch se podílí i porucha motorické koordinace a rytmicity, též 
porucha intersenzorických a senzomotorických funkcí. Mohou se vyskytnout s jinými 
formami postižení nebo souběžně s jinými vlivy prostření. 
Základní typy: 

➢ Dyslexie – porucha čtení 

➢ Dysortografie – porucha pravopisu 

➢ Dysgrafie – porucha grafického projevu 

➢ Dyskalkulie – porucha počítání, matematických schopností 

➢ Dyspraxie – porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony 

➢ Dyspinxie – porucha výtvarných schopností 

➢ Dysmúzie – porucha hudebních schopností 

Oblasti nápravy obecně s SPU: 
➢ Sluchová diferenciace řeči; sluchová analýza a syntéza, rozlišování měkkých a 

tvrdých slabik, sluchová diferenciace délky samohlásek 
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➢ Zraková percepce tvarů; rozlišování pozadí a figury, rozlišování inverzních 

obrazců 

➢ Prostorová orientace 

➢ Nácvik sekvencí, posloupnosti 

➢ Koncentrace pozornosti 

➢ Paměť 

➢ Rozvoj pohotovosti mluvidel 

➢ Rozvoj slovní zásoby 

➢ Využívání kompenzačních pomůcek 

Specifické poruchy chování: ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity, ADHD – 
porucha pozornosti s hyperaktivitou. U dětí často s průměrnou až nadprůměrnou 
inteligencí, často s poruchami učení spojené s odchylkami funkce centrální nervové 
soustavy. Porucha CNS způsobuje určité odlišnosti v chování a jednání dítěte, jedná 
se většinou o projevy vrozené, které dítě neumí ovlivnit. Vhodnými postupy je lze 
ovlivnit a korigovat. Jsou spojeny s oslabením ve funkcích a schopnostech, které 
zodpovídají za řízení, regulaci a integraci chování. Mezi typické projevy dětí školního 
věku patří poruchy motoriky a aktivity, emoční poruchy a poruchy chování, poruchy 
koncentrace pozornosti a paměti, poruchy řeči, vnímání a myšlení. 
Hlavní zásady: 

➢ Vytvoření klidného, citově protepleného prostředí 

➢ Stanovení jasného řádu, hranic v chování dítěte 

➢ Důslednost 

➢ Sjednocení přístupu k dítěti 

➢ Soustředění na kladné stránky dítěte 

➢ Usměrňování aktivity dítěte, přiměřené podněty 

➢ Využívání relaxací 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení 
Učitel pomáhá žákům nalézt vhodné způsoby a metody pro efektivní učení. 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel pomáhá žákům přistupovat k řešení problému tvořivě. Vede žáky k osvojení si 
dovedností vyhledávat vhodné informace, třídit je, zpracovávat a využívat je při řešení 
daného úkolu.  
Kompetence komunikativní 
Učitel rozvíjí komunikační dovednosti žáků – dovednost formulovat a vyjadřovat 
myšlenky a názory. Poskytuje žákům možnost využívat ke komunikaci vhodných 
technologií, osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků, 
tvořivě je využívat jako nástroj poznání. 
Kompetence sociální a personální 
Učitel rozvíjí individuální a sociální kooperativní dovednosti. Nabízí činnosti, aktivity 
pro rozvoj sebedůvěry, vlastního sebepojetí, zvyšování sebevědomí. 
Kompetence občanské 
Učitel rozvíjí dovednost respektovat názory ostatních a optimálním způsobem 
prosazovat své. Pomáhá volbou vhodných metod formovat volní a charakterové rysy 
žáků. 
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Kompetence pracovní 
Učitel rozvíjí dovednost efektivně organizovat vlastní práci. Pomáhá nalézt způsoby, 
jak využívat pracovních dovedností, vědomostí získaných ve škole i mimo ni pro další 
rozvoj. Žáci jsou vedeni ke zvyšování efektivity při organizování vlastní práce. Vede 
žáky ke správnému a bezpečnému způsobu používání techniky a vybavení při 
činnostech. 
 
Průřezová témata 
 
Do předmětu speciálně pedagogické péče nejsou průřezová témata začleněna. 
 
Mezipředmětové souvislosti 
 
Do předmětu speciálně pedagogické péče nejsou mezipředmětové vztahy povinně 
začleněny. 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
Reedukace dyslexie 
Definice dyslexie, typické projevy 
Projevuje se obtížemi ve čtení, kdy je porušeno čtení jako vlastní akt. Čtení je pomalé, 
neplynulé s menším výskytem chyb nebo naopak rychlé, překotné, se zvýšenou 
chybovostí. Též se vyskytují problémy s intonací a melodií věty, nesprávné 
hospodaření s dechem, opakování začátků slov, neudržení pozornosti na jednom 
řádku, přeskakování řádků, horší orientace v textu. Objevují se chyby při čtení, např. 
záměny písmen tvarové podobných, přesmykování slabik, vynechávání písmen, 
slabik, slov, vět, přidávání písmen, vynechávání diakritických znamének, domýšlení 
koncovek slov. Problémy se objevují v reprodukci textu – dítě si nezapamatuje, co 
četlo, reprodukce je nesprávná, útržkovitá, nesamostatná. Vyskytuje se vliv 
nedostatečné krátkodobé paměti, kdy dítě zapomíná většinou střed textu, též se 
vyskytuje chaotická reprodukce bez logické a časové posloupnosti. Problémy se 
čtením jsou často ovlivňovány poruchami řeči. Problémy se objevují všude, kde je dítě 
závislé na výkonu čtení. Především jde o jazyky (opis, přepis, kontrola diktátu atd.), 
naukové předměty, matematiku. 
 
Cíl reedukace 
Odstranění dyslektických obtíží, osvojení dovednosti číst. 
Optimální rychlost čtení a bezchybné čtení, porozumění čtenému textu – schopnost 
reprodukovat čtený text. 
Čtení plynulé, s přednesem, s dodržováním správné větné melodie, správné 
hospodaření s dechem. 
Dovednost uvědomit si chybu a opravit ji. 
Důležitější než maximální rychlost čtení a dokonalá technika čtení je schopnost 
porozumět čtenému, pracovat s textem a dovednost čerpat z něj informace k dalšímu 
využití. 
Dovednost pracovat s chybou, uvědomit si ji a opravit. 
 
Zaměření na oblasti 
Osvojování písmen (vyvozování a fixace) 
Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen 
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Spojování hlásek a písmen do slabik 
Spojování slabik do slov, čtení slov 
Čtení textu 
Porozumění čtenému 
Tempo čtení 
Rozvoj percepčně-kognitivních funkcí 
 
Očekávané výstupy 
Očekávané výstupy jsou zpracovány v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního 
žáka tak, aby co nejvíce odpovídaly doporučením školského poradenského pracoviště 
a konkrétním potřebám žáka. 
 
Metody, techniky, přístupy, pomůcky 
Zaměřujme se na čtení s porozuměním od začátku, upřednostnění kvality před 
kvantitou, dostatek času, multisenzorický přístup, názornost. 
Cvičení na rozvíjení problémových oblastí zrakového vnímání – zařazení obrázků, 
tvarů, cvičení pravolevé orientace, čtecí okénko, postřehovadlo, počítačová program, 
skládací abeceda, karty s písmeny, kostky, písmenková pexesa, kreslené tvary 
písmen a jejich obtahování, dokreslování, reliéfní písmena, skládání písmen, navlékací 
korálky, razítka, tabulky písmen, modelování, propojení s pohybem atd. 
 
 
Reedukace dysortografie 
Definice dysortografie, typické projevy 
Specifická porucha pravopisu. Porušeno je sluchové vnímání, zejména schopnost 
sluchové diferenciace, sluchové rozlišování (rozlišování zvuků, výšky, délky a hloubky 
tónů, jednotlivých hlásek, slabik, slov i vět). Porušena je schopnost sluchové analýzy 
a syntézy, sluchová orientace a sluchová paměť, dále pak vnímání a schopnost 
reprodukce rytmu. Deficity se vyskytují i ve zrakovém vnímání – zraková analýza a 
syntéza, zraková diferenciace, zraková paměť, v propojení jednotlivých smyslových 
vjemů (intermodalita). Problémy se vyskytují zejména při psaní diktátu (specifická 
chybovost), ale i při opisech, přepisech. Jedná se především o vynechávky písmen, 
slabik, slov i vět. Dále pak přidávání písmen, přesmykování slabik, vynechávky, 
přidávání nebo nesprávné umístění diakritických znamének, záměny slavik zvukově 
podobných, nedodržování hranic slov v písmu, komolení slov, výskyt gramatických 
chyb. Další problémy způsobují pomalé pracovní tempo, nedostatky ve zrakovém 
vnímání, často i dysgrafie. 
 
Cíl reedukace 
Zmírnění projevů poruchy 
Vedení k používání kompenzačních mechanismů 
Rozvoj sluchového a zrakového vnímání 
Správná výslovnost  
Práce s chybou 
 
Zaměření na oblasti 
Vynechávky písmen 
Vynechávky slabik, slov, vět 
Vynechávky, přidávání nebo nesprávné umístění diakritických znamének 
Rozlišování znělých a neznělých hlásek 
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Rozlišování tvrdých a měkkých slabik 
Rozlišování slabik bě, pě, mě, vě 
Rozlišování hranic slov v písmu 
Rozvoj slovní zásoby 
Osvojování a fixace gramatických pravidel 
Rozvoj oslavených percepčně-kognitivních funkcí – sluchové, zrakové vnímání 
Nácvik správné výslovnosti  
 
Očekávané výstupy 
Očekávané výstupy jsou zpracovány v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního 
žáka tak, aby co nejvíce odpovídaly doporučením školského poradenského pracoviště 
a konkrétním potřebám žáka. 
 
Metody, techniky, přístupy, pomůcky 
Cvičení zaměřená na rozvoj sluchového vnímání, hry se slovy, slabikami, hláskami, 
na analýzu a syntézu slov, autodiktát, zraková opora, bzučák, vytleskávání, 
vyťukávání, karty se znázorněním tečky a čárky, krátkými a dlouhými samohláskami, 
stavebnice, korálky, kuličky, pružná guma, natahovací pružina, pracovní listy, kartičky 
se slovy, doplňovací cvičení, specificky zaměřené diktáty, přehnaná výslovnost, 
zapojení celého těla, hmatu, sluchu, zraku a pohybu, plastové, dřevěné či textilní 
abecedy, mačkadla, karty s i/y, dostatek času, multisenzoriální přístup, vlastní 
vizualizace gramatických pravidel, vymýšlení říkanek, projekt, rozmanité druhy 
činnosti, motivace, pozitivní zpětná vazba, pravidelnost, konkrétnost a dále dle 
aktuálních potřeb žáka a doporučení školského poradenského zařízení. 
 
 
Reedukace dysgrafie 
Definice dysgrafie, typické projevy 
Specifická porucha grafického projevu, zejména psaní. Podkladem této poruchy bývá 
nejčastěji porucha otoriky, dále porucha automatizace pohybů, motorických 
a senzomotorické koordinace, nedostatky ve zrakovém vnímání a prostorové orientaci, 
paměti, představivosti, pozornosti, smyslu pro rytmus, nedostatky v procesu převodu 
sluchových nebo zrakových vjemů do grafické podoby, též zkřížená lateralita. 
 
Cíl reedukace 
Zvládnutí jednotlivých písmen 
Snížení chybovosti 
Osvojení dovednosti opsat, přepsat a zapsat diktovaný text 
Včas zapsat vše potřebné – přiměřené tempo psaní 
Zlepšení čitelnosti písma – zlepšení kvality a úpravy grafického projevu 
Využívání vhodné formy písma z důvodu čitelnosti pro dítě i ostatní 
Psychické uvolnění, klid 
 
Zaměření na oblasti 
Rozvíjení motorických funkcí – rozvoj hrubé a jemné motoriky, motorické a 
senzomotorické koordinace 
Rytmizace 
Grafomotorický nácvik 
Osvojování a zapamatování písmen 
Písemný projev – opis, přepis, diktát 
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Záměny písmen 
Rozlišování tvarově podobných písmen 
Vynechávání písmen 
Chybné umísťování diakritických znamének 
Nedodržování hranic slov v písmu 
Práce s chybou – nácvik vyhledávání chyb v písemném projevu 
Čitelnost psaného projevu 
Vhodná forma písma 
 
Očekávané výstupy 
Očekávané výstupy jsou zpracovány v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního 
žáka tak, aby co nejvíce odpovídaly doporučením školského poradenského pracoviště 
a konkrétním potřebám žáka. 
 
Metody, techniky, přístupy, pomůcky 
Rozvoj hrubé motoriky, motorické a senzomotoriské koordinace – pohybové aktivity, 
fyzické činnosti, sportovní činnosti, rovnováha, chůze, poskoky, přeskakování, 
kutálení, houpání, manipulace s míčem atd. Rozvoj jemné motoriky – drobné ruční 
práce, prstová cvičení, provlékání, lepení, malování, obkreslování, třídění, hnětení, 
tvarování, modelování, vytrhávání, skládání, stříhání, vázání, hry se stavebnicemi atd. 
Rozvoj rytmizace – vyjádření rytmu pohybem, graficky, využití bzučáku, cvičení na 
vytleskávání rytmu, opakování rytmu, rytmická cvičení, tance atd. Grafomotorický 
nácvik – motivace hrou, postup od hrubších pohybů k jemnějším, automatizace 
pohybu, dodržování směru pohybu, obtahování, dostatek času, pozitivní přístup, 
uvolňovací cviky. Osvojování a zapamatování písmen – obrázková abeceda, karty 
s písmeny, písmenková pexesa, kreslení tvarů písmen, obtahování, dokreslování, 
vytváření obrázků z písmen, skládání atd. 
 
 
Reedukace specifických poruch chování 
Definice ADD, ADHD, typické projevy 
ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity 
ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 
U dětí často s průměrnou až nadprůměrnou inteligenci, často s poruchami učení 
spojené s odchylkami funkce centrální nervové soustavy. Porucha CNS způsobuje 
určité odlišnosti v chování a jednání dítěte, jedná se většinou o projevy vrozené, které 
dítě neumí ovlivnit. Vhodnými postupy je lze ovlivnit a korigovat. Mezi typické projevy 
dětí školního věku patří poruchy motoriky a aktivity, emoční poruchy a poruchy 
chování, poruchy koncentrace pozornosti a paměti, poruchy řeči, vnímání a myšlení.  
 
Specifika 
Reedukace SPCHU neprobíhá izolovaně v předmětu speciálně pedagogické péče, 
hlavní těžiště práce je orientováno do výuky, o přestávkách, při volnočasových 
aktivitách, důležitá je spolupráce a společný postup s rodinou žáka. Zpracování v IVP 
žáka.  
Projevy, problémy v učení – jednotliví vyučující v předmětech 
Konfliktní situace – všichni pracovníci školy 
Výchovné problémy – vedení školy, třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce, 
rodiče 
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Žáci navštěvující předmět speciálně pedagogické péče mají kromě SPCHU i SPU, část 
reedukační péče je zaměřena na rozhovory, rozbor situací, vztahů se spolužáky – 
reflexe, sebereflexe, posilování sebedůvěry, sebehodnocení, nácvik technik (relaxace, 
zvládání zátěžových situací, nácvik sebeovládání, zpevňování vhodného chování 
pochvalou, oceněním, vyhodnocování dodržování stanovených pravidel apod.) 
 
Cíl reedukace 
Efektivní využití pohybovému uvolnění 
Usměrňování chování a reakci vhodným způsobem 
Vedení k dokončení započaté a přerušené činnosti 
Vedení k cílené relaxaci v případě potřeby 
Usměrňování pracovního tempa 
Vedení k dodržování stanovených pravidel, řádu 
Zvyšování úrovně frustrační tolerance 
Kontrola, zvládání impulzivních reakcí, výkyv nálad, neadekvátních reakcí, zvýšené 
potřeby bránit se  
Snižování emočního napětí, afektivity, úzkosti 
Nácvik technik pozitivních způsobů řešení konfliktů 
Rozlišování vhodného, nevhodného chování z hlediska dodržování společenských 
norem 
Pozitivní rozvoj vztahů se spolužáky 
Rozvoj komunikace, kooperativních dovedností 
Nácvik přiměřené asertivity 
Nácvik přijímání pozitivní i negativní zpětné vazby 
 
Zaměření na oblasti 
Projevy hyperaktivity 
Projevy pomalého tempa, těžkopádnosti, utlumení až apatie 
Rychlá a snadná unavitelnost 
Soustředění 
Poruchy motoriky – jemné i hrubé a z toho plynoucí neobratnost, nešikovnost, 
koordinace pohybů, zvýšené svalové napětí, problémy v sebeobsluze, při hře, 
problémy s písmem, rýsováním, kreslením 
Poruchy vnímání, poruchy pravolevé orientace a orientace v prostoru, čase 
Poruchy koncentrace pozornosti a paměti 
Porucha motoriky mluvidel – artikulační neobratnost, problémy s řečí, vyslovování 
obtížnějších a delších slov, specifické asimilace řeči 
 
Očekávané výstupy 
Očekávané výstupy jsou zpracovány v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního 
žáka tak, aby co nejvíce odpovídaly doporučením školského poradenského pracoviště 
a konkrétním potřebám žáka. 
 
Metody, techniky, přístupy, pomůcky 
Stanovení jasných pravidel, důslednost při jejich dodržování, relaxace, pohybové 
uvolnění, střídání činností, pochvala, povzbuzení, oční kontakt, dotyk, strategie řešení 
konfliktů, metody odbourávání agrese, metody efektivní komunikace, rozhovor, 
rozvržení činností, hrací koutek, stavebnice, drobné manuální činnosti, úkoly, metody 
a techniky osobnostní a sociální výchovy atd. 
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6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

 
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 
akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
   
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byly včas 
informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

 
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo 

vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 
 
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. 
O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 
4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního 

hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným 
způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

 
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 

druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, 
který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. 

 
7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo 
povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v 
rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 
8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 
možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 
9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období 
měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

 
10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se 
o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 
vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení 
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žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud 
není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální 
přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 
v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 
11. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel 
školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 

 
12. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák 
takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto 
skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 
zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 
 

Výchovná opatření 
 
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 

jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit 
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo 
školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou 
práci. 

 
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 

ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající 
úspěšnou práci. 

 
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 
a. napomenutí třídního učitele, 
b. důtku třídního učitele, 
c. důtku ředitele školy. 

 
4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 

jsou součástí školního řádu. 
 
5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. 

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného 

ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 
7. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se 
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
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Pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu 

a sebevědomí žáků. 
 
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 
 
3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě 

se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova 
výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb 
žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

 
4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
- jak bude pokračovat dál 

 
5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
 
6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka 

pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více 
aktivizovat žáka.  

 
7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení 

v oblasti: 
- zodpovědnost 
- motivace k učení 
- sebedůvěra             
- vztahy v třídním kolektivu. 

 
8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 
 

 
Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 
 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a. 1 - velmi dobré, 
b. 2 - uspokojivé, 
c. 3 - neuspokojivé. 

 
ad a. Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování 
a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 
napravit.      
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ad b. Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování 
a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 
 ad c. Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu 
s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 
vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků. 
 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

a. 1, 
b. 2, 
c. 3, 
d. 4 
e. 5. 

 
3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole 

a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 
žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho 
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
 

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 

a. prospěl (a) s vyznamenáním, 
b. prospěl (a), 
c. neprospěl (a), 
d. nehodnocen (a). 

5. Žák je hodnocen stupněm 
 

a. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu 
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 
hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

 
b. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 
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c. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho 
hodnocen na konci druhého pololetí, 

 
d. nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního 
pololetí. 

 
 

6. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, 
se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle 
odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon. 
 

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze 
doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 
kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 
 

 
Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 
 
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
- předměty s převahou teoretického zaměření,  
- předměty s převahou praktických činností a  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy 
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  
 

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné 
předměty a matematika. 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 
zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  
a. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 
požadované intelektuální a motorické činnosti, 

b. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 
zákonitostí, 

c. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
d. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
e. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu, 
f. kvalita výsledků činností. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1: Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje 
osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho 
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný 
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné 
texty. 
 
Stupeň 2: Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální 
a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je 
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 3: Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání 
požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 
a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů 
a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo 
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti 
se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
Stupeň 4: Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 
poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních 
a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede 
žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
 
Stupeň 5: Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má 
v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 
intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování 
osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 
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nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita 
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně 
studovat. 
 

2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
 
Převahu praktické činnosti mají ve základní škole předměty pracovní činnosti 
a informatika. 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření 
v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 
a. vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
b. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
c. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
d. aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
e. kvalita výsledků činností, 
f. organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
g. dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1: Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 
praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické 
poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně 
uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby 
práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 
nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně 
se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně 
překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2: Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, 
v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho 
práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů 
a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci překonává s občasnou 
pomocí učitele. 
 
Stupeň 3: Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické 
poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při 
postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce 
mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště 
v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé 
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míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen 
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen 
s častou pomocí učitele. 
 
Stupeň 4: Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu 
a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické 
činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech 
a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje 
soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci 
dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, 
materiálů a energie. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 
Stupeň 5: Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a 
k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické 
poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích 
má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. 
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují 
předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na 
pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na 
ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.. 
 

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná 
výchova. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu 
s požadavky učebních osnov hodnotí: 
a. stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
b. osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
c. poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
d. kvalita projevu, 
e. vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
f. estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
g. v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, 

tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1: Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 
využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí 
v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 
originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, 
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 2: Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě 
využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním 
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a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky 
z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti 
a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou 
zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou 
zdatnost. 
 
Stupeň 3: Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho 
projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti 
mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný 
aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře 
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 4: Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho 
projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti 
aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o 
činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 5: Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je 
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 
zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

 
Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených 
kritérií 
 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 
školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 
hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu 
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 
zákonného zástupce žáka.  
 

3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 
povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům 
a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 
vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění 
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za 
všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 
 

4. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  
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Klasifikace 
 

Slovní hodnocení 

Ovládnutí učiva   

1  ovládá bezpečně  

2  ovládá 

3  v podstatě ovládá 

4  ovládá se značnými mezerami 

5  neovládá 

  

Myšlení  

1  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2  uvažuje celkem samostatně 

3  menší samostatnost v myšlení 

4  nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5  odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1  výstižné a poměrně přesné  

2  celkem výstižné 

3  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5  nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 
odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace 
vědomostí 

 

1  užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 
pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2  dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 
úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 
překonává potíže a odstraňuje chyby 

4  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2  učí se svědomitě 

3  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit. 
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2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování 
a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závažných 
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 
5. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze 

doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 
kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 
 

 
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 
postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo 
sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a 
vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní 
oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám 
učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním 
znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 
ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená 
ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na 
území České republiky. 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 
postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických 
vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí 
vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Je zvýrazňována motivační 
složka hodnocení, hodnoceny jsou jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 
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doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení 
s uvedením počtu chyb apod. 

6. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha 
negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud 
je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž 
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající 
jeho předpokladům. Učitel volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve 
kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo 
diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah 
písemných prací,…).         

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

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči 
a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.     

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním 
předpisem stanoveno jinak. 
 
 

 
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 

1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 
druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku 
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu 
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního 
roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 
 

4. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 

5. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, 

nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 
úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
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c. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 

 
6. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové 
vysvědčení. 

7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 

8. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
 

9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 
 

10. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 

11. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku 
zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22. 
 

 
Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční 
škole na území ČR 
 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, 
může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně 
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku 
v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále 
jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

a. ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání, 

b. v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné 
povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho 
svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 

  
2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do 
českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností 
o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení 
úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy 
žákovi vysvědčení. 
 

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 
řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 
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vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou 
školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených 
ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 
kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 
Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 
 

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 
podle výsledků zkoušek. 
 

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 
po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 
 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, 
může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně 
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku 
ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného 
v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s 
výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy 
žákovi vysvědčení. 
 

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 
řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného 
prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to 
za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem 
kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 
 

8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 
podle výsledků zkoušek. 
 

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 
po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 
 

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 
republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle 
§ 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 
období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze 
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
 

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 
vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho 
překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě 
pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat 
předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové 
školy žákovi vysvědčení. 
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12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho 
ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
 

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 
podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel 
kmenové školy vysvědčení, jestliže: 

a. ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 
mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto 
obsahu hodnocen, nebo 

b. žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České 
republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka 
z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

 
14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím 
programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 
odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na 
vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové 
školy vydá vysvědčení. 
 

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede 
v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením 
vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území 
České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením 
vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
 

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné 
školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku na základě tohoto vysvědčení. 
 

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi 
České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění 
povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do 
příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených 
vysvědčením. 
 

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky 
podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje 
ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního 
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 
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Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici.   
 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými 
pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými 
kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné 
a doložitelné. 
 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 
pohybové,...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností 
žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a  
zdravotnickými pracovníky.  
 

4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě 
známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky 
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.   
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 
celého tohoto období. 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 
vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.       
 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje 
a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po 
ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky 
hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi 
nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 
celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do 
žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.     
 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    
 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující 
žáky dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu 
zkoušku uvedeného charakteru. 
 

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 
získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti 
nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento 
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    
 

9. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při 
dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, 
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dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole 
sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.     
 

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru 
z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí 
odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.     
 

11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají 
v pedagogické radě.  
 

12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 
48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 
předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy 
na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.       
 

13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel 
a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel 
nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.       
 

14. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních 
schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. 
Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující 
možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou 
sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.  
 

15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.       
 

16. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje 
nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok 
včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými 
zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být 
předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       
 

17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 
a. neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než 

jeden týden,  
b. žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není 

jediný zdroj informací,  
c. účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit 

to, co umí, 
d. učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému 

nastudování celé třídě není přípustné,  
e. před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení 

a zažití učiva, 
f. prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.          
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18. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 
psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 
žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 
zpráv učitelů na pedagogické radě.  
 

19. Klasifikace chování      
a. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve 

třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání 
v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost 
podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci 
chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování 
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.    

b. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; 

k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná.  

 
Hodnocení nadaných žáků  
 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího 
ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání 
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 
absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.  
 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a 
to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 
vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do 
dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního 
vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 
neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 
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7. Autoevaluce školy a její evaluační činnost 
 
Oblasti autoevaluace 
 
Pro následné autoevaluační činnosti si škola vymezila určité okruhy, v nichž chce 
autoevaluaci provádět.  

− soulad realizovaného vzdělávacího programu s ŠVP ZV (Je realizovaný 
ŠVP ZV v souladu s RVP ZV a psaným ŠVP ZV? Nedochází k opominutí 
některých jeho důležitých aspektů? Je všem jeho aspektům věnována 
odpovídající pozornost? apod.) 

− individuální vzdělávací potřeby (Byly zjišťovány vzdělávací potřeby žáků? 
Byla podle potřeb žáků postavena výuka? Dbají učitelé při výuce důsledně na 
zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků? apod.) 

− spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou (Daří se komunikovat s rodiči 
všech žáků školy? Jsou názory rodičů brány v potaz ve všech situacích 
týkajících se jejich dětí? Pořádá škola akce, které jsou otevřeny celé komunitě? 
Daří se škole zapojovat se do života v obci a pozitivně jej ovlivňovat? apod.) 

− výuka (Byla výuka postavena podle potřeb žáků a RVP ZV (ŠVP ZV)? Byla 
výuka efektivní, tj. odpovídají vzdělávací výsledky žáků vynaloženým 
prostředkům a úsilí? Používají učitelé ve výuce dostatečně pestrou škálu 
výukových nástrojů tak, aby vyšli vstříc rozmanitým potřebám jednotlivých 
žáků? Je výuka dostatečně stimulující? Je výuka dostatečně náročná? Je výuka 
založena na počátečních znalostech žáků a je propojena se zkušenostmi, které 
mají žáci z reálného života? Poskytují učitelé ve výuce žákům dostatečný 
prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnosti? Mají žáci dost prostoru k 
vyjadřování vlastních názorů? Není ve výuce kladen příliš velký důraz na 
znalosti? Rozvíjí výuka v dostatečné míře oborové dovednosti a klíčové 
kompetence? apod.) 

− vyučovací a školní klima (Přispívá klima školy k dosahování cílů školy? Je 
klima přátelské a motivující k učení a práci? Nedochází k zesměšňování 
a ponižování žáků? Chovají se učitelé k žákům vstřícně a s respektem? Chovají 
se k sobě učitelé vstřícně a s respektem? Chová se vedení školy k učitelům 
vstřícně a s respektem? Je prostředí školy bezpečné? Mají žáci důvěru 
k učitelům a vedení školy? Daří se škole úspěšně si poradit s projevy šikany? 
apod.) 

− hodnocení žáků (Je podporováno sebehodnocení žáků? Jsou odpovídajícím 
způsobem podporovány všechny vztahové normy v hodnocení žáků – ke 
stanoveným požadavkům, ke spolužákům, k vlastnímu pokroku? Jsou nástroje 
hodnocení dostatečně rozmanité, aby umožnily vyniknout žákům s různými 
schopnostmi? Jsou kritéria, podle kterých jsou žákovské výkony hodnoceny, 
jasná a srozumitelná? Znají žáci předem kritéria, podle kterých budou jejich 
práce hodnoceny? Poskytuje hodnocení žákům informaci, jak svoji práci 
zlepšit? apod.) 

− práce učitelů (Provádějí učitelé sebehodnocení své práce? Podávají učitelé 
žákům přiměřenou pomoc? Mají učitelé promyšleny cíle výuky, metody, 
nástroje i kritéria hodnocení? Spolupracují s rodiči a s ostatními učiteli? Jsou 
schopni identifikovat své vzdělávací potřeby a soustavně se vzdělávat? apod.) 
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− vedení školy (Tvoří vedení zázemí učitelům? Vytváří podmínky a klima ke 
kvalitní práci učitelů? Nakládá vedení s prostředky a zdroji efektivně? 
Spolupracuje s rodiči, organizacemi a úřady? apod.) 

− výsledky vzdělávání (Jaké jsou vědomosti, dovednosti a postoje žákův 
jednotlivých vzdělávacích oblastech? Vykonávají bývalí žáci školy povolání, na 
které je škola připravila? Jak se žáci uplatnili ve svém dalším životě? apod.) 

− materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky (Má škola 
potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala? apod.) 
 

Cíle a kritéria autoevaluace 
 
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace 
o tom, jak ŠVP ZV podporuje práci učitelů, jaké je prostředí, v němž se realizuje výuka 
apod. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány 
kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky, ke zkvalitnění ŠVP ZV, a především k 
utváření klíčových kompetencí žáků. 
Kritérii (nebo také indikátory kvality školy) jsou dílčí otázky uvedené v příkladech 
vymezení autoevaluačních oblastí  - spokojenost rodičů s prací školy, účast rodičů na 
školních akcích, dobré uplatnění absolventů školy v dalším životě, individuální péče 
o jednotlivé žáky (např. doučování pro slabé žáky), vyvážené kurikulum, spolupráce 
učitelů v pedagogickém sboru, kvalifikovanost pedagogického sboru – účast v dalším 
vzdělávání. 
 

Nástroje autoevaluace 
− řízený rozhovor  

− strukturované moderované skupinové diskuse 

− školní dokumentace (např. účast rodičů na školních akcích, počet příspěvků do 
schránky důvěry, účast učitelů na dalším vzdělávání) 

− dotazníky pro žáky, učitele, rodiče i ředitele 

− žákovské práce 
 

 
 


