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1. Charakteristika školy 

 Základní škola Slunovrat je nestátní školou, zřizovanou spolkem Škola Slunovrat, z.s. Náš 

vzdělávací systém se inspiruje inovativními pedagogickými směry, principy konstruktivismu, 

současnými poznatky z oblasti psychologie, pedagogiky a neurověd.  

 Základní škola Slunovrat momentálně sídlí v budově státní školy v Brně – Řečkovicích, která 

nám poskytla potřebné zázemí. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách, které se zatím každý 

rok mění. Škola se nachází v severní části města Brna, která je dostupná pro všechny děti. Některé 

dojíždí z okolních vesnic, některé z jiných městských částí Brna. 

Specifika školy: 

● Využíváme malotřídní systém podobně jako vesnické školy – vize dalšího fungování je do 

počtu maximálně 45 žáků v prvních dvou letech fungování školy (první až pátá třída), 

později do 78 dětí v prvním až devátém ročníku. 

● Realizujeme sloučené vzdělávání – v jedné třídě jsou děti minimálně dvou ročníků, 

postupně se budou děti vzdělávat v tzv. trojročí. 

● Jsme školou, která uskutečňuje část výuky ve venkovním prostředí (tzv. Den v terénu), ať 

už se jedná o přírodu, muzea, galerie a další instituce. 

● Jsme škola, která vzdělává všechny děti, i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 

z rodin v obtížných životních či sociálních situacích. 

● Jsme školou, která cíleně vytváří prostor pro vzájemné setkávání a obohacování se dětí, 

pedagogů a rodičů. 

● Vycházíme z inovativních vzdělávacích konceptů a inspirujeme se novými poznatky 

z oblasti výchovy a vzdělávání (používáme Montessori pomůcky, hry z intuitivní 

pedagogiky, zážitkové aktivity z etické výchovy podle R. Olivera, matematiku podle prof. 

Hejného, Čtením a psaním ke kritickému myšlení aj.). 

● Záleží nám na zdravém klimatu v pedagogickém týmu i jednotlivých třídách. Klademe 

důraz na rozvíjení sociálních a osobnostních dovedností jak personálu školy, tak dětí a 

jejich rodičů. 

● Jsme školou zapsanou v programu Mrkev (metodika a realizace komplexní ekologické 

výchovy), v programu Globe (Globe je mezinárodní vzdělávací program zaměřený na 

životní prostředí a využívající metod badatelsky orientované výuky), aplikujeme metody 

programu Učíme se venku. 

● Každoročně se účastníme konference Konev (zaměřena na environmentální výchovu). 
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● Nejméně třikrát ročně vyjíždíme do terénu na pobytové kurzy, jeden den v týdnu 

praktikujeme výuku v terénu a využíváme metody Venkovní výuky. 

● Preferujeme tvořivé uchopení světa kolem sebe, výtvarná, hudební, dramatická a 

environmentální výchova jsou nedílnou součástí každodenního vzdělávání dětí a stojí na 

stejné úrovni jako výukové vzdělávací oblasti.  

● Hledáme méně obvyklé cesty a prostředky k všestrannému rozvoji každého žáka a podpoře 

dětí s výukovými obtížemi.   

● Klademe důraz na osvojení konkrétních dovedností, které vedou k prohlubování 

jednotlivých kompetencí a porozumění světu uvnitř sebe i kolem sebe. 

● Zaměstnáváme tým pedagogicky vzdělaných lidí, kteří mají zkušenost s řízením i výukou 

v různých týmech, mají pozitivní a vstřícný vztah k dětem, preferují respektující přístup. 

● Zapojujeme širší komunitu rodičů našich dětí a lidí zajímajících se o tento typ vzdělávání 

do činnosti školy. 

1.1 Vybavení školy  

 Základní škola Slunovrat má pronajaty celkově tři třídy a místnost pro pracovníky školy v křídle 

školy ZŠ Novoměstská, a to v samostatném křídle, kde se nachází třídy družiny. Využíváme dvě 

kmenové učebny jako zázemí: 

• pro mladší třídu 1S, učebna č. 81 (68,57 m2), v níž jsou spojeny děti 1. a 2.třídy 

• pro starší třídu 2S, učebna č. 86 (46,74 m2), s dětmi ze 3.-5.ročníku 

• po celý den pak učebnu PC č. 94 s kobercem, stoly určenými k instalaci PC a židlemi (42,18 m2) 

• v dopoledních hodinách můžeme po domluvě využívat jednu třídu družiny pro dělené hodiny  

Kmenové učebny jsou vytvářeny tak, aby dávaly prostor pro samostatnou práci dětí, 

podněcovaly jejich zájem o vzdělávání a umožňovaly jim týmovou, skupinovou i individuální práci. Je 

kladen důraz na vymezený prostor pro každého žáka – židle k sezení, pracovní plocha stolu, úložné 

boxy pro sešity a výukové potřeby. Starší děti mají nové lavice se židlemi a odkládací plochou pod lavicí. 

Prostor třídy dělí koberec na dvě části – na práci s pomůckou, skupinovou práci a samostatnou, 

individuální u stolu. V každé kmenové třídě je tzv. čtecí koutek s knihovnami jak krásné, tak odborné 

literatury. V učebně jsou k dispozici hudební nástroje, pomůcky pro výukové předměty s využitím 

smyslů, výtvarné a zvlášť kancelářské potřeby. Pomůcky jsou barevně rozděleny podle vzdělávacích 

oblastí. Děti mají k dispozici omezený počet ochranných sluchátek proti hluku. V této třídě jsou také 

k dispozici notebooky a 1 PC na učitelském stole. Stěny třídy a dveře využíváme k důležitým sdělením 

– vyvěšujeme pravidla sepsaná samotnými dětmi, jejich výtvarné práce, reprezentativní listy 

z angličtiny a předmětu Člověk a jeho svět. 

Učebna mladších dětí slouží zároveň jako družina. Je tedy rozměrově větší. Kromě 

prostorového rozdělení na práci u stolu a práci ve skupině jsou v této učebně umístěny knihovny a 

regály s hrami a aktivitami určenými k odpolední činnosti. Opět je učebna rozdělena kobercem a 
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policovým systémem na několika částí – na práci skupinovou a s pomůckou, u stolu pro psaní a 

individuální činnost a odpočinkovou či ke čtení s pohovkami. K dispozici je kromě tabule v čele učebny 

ještě magnetická pojízdná tabule. Lavice jsou uspořádány do tzv., hnízd, aby umožňovaly v případě 

potřeby i skupinovou práci. Během roku se jejich uspořádání může měnit podle potřeb dětí. 

Chodba v dopoledních hodinách slouží k samostatné klidné práci nebo výukovým aktivitám 

spojených s pohybem a vyžadující dostatečný prostor.  

Děti si ukládají věci do uzamykatelných skřínek, které jsou umístěny ve společných šatnách u 

hlavního vchodu s dětmi ze ZŠ Novoměstská. Zaujímají hned první řady z kraje.  

Pedagogové mají zázemí ve sborovně, kde zároveň pracuje i ředitelka školy. Jsou zde uloženy i 

některé pomůcky, materiály a podklady potřebné k výuce, dále kancelářské potřeby, lednice a varná 

konvice s drobným nádobím pro pracovníky školy. Zde jsou po domluvě a v úředních hodinách školy 

k dispozici všechny důležité dokumenty školy. 

Pro společné komunitní setkání s rodiči slouží prostory ve třídách nebo prostory se zahradou 

pronajímané od skautů v jiné části Brna-Řečkovic. 

Žáci i personál může využívat technické vybavení odpovídající současné době, tj. kopírku, 

počítače, notebooky. V rámci softwarového vybavení využíváme zejména cloudových služeb firmy 

Google, kdy žáci úměrně svému věku získávají přístupová oprávnění k dalším službám.  

K dispozici je nám tělocvična s cvičebním nářadím, moderní hřiště kolem školy (basketbalové, 

fotbalové), běžecká dráha, doskočiště a venkovní odpočinková zóna se stromy a přístřeškem. 

1.2 Charakteristika pedagogického sboru  

Náš tým tvoří lidé, kteří se již dříve osvědčili při práci s dětmi, preferují aktivní zájem o jejich 

svět, působili již dříve v organizacích zaměřeným na vzdělávání, sociální péči o děti či organizaci 

volnočasových aktivit pro děti a mládež, pokud se už přímo nevěnovali pedagogické činnosti.  

Po odborné stránce je pedagogický sbor složen z učitelů s magisterským pedagogickým 

vzděláním a s několikaletými zkušenostmi s výukou na 1. stupni. Absolvovali obory sociální pedagogika, 

speciální pedagogika, učitelství pro střední školy, učitelství pro 2. stupeň, dva pedagogové psychologii. 

Někteří si budou v rámci celoživotního vzdělávání doplňovat specializaci pro učitelství 1. stupně. 

Vypomáhají jim asistenti pedagoga, kteří jsou studenty sociální pedagogiky nebo doktorského studia 

odborné matematiky. Dva hlavní pedagogové absolvovali studium speciální pedagogiky nebo 

celoživotní vzdělávání pro 1.stupeň. Mají již předcházející zkušenosti z pedagogické činnosti na 1.stupni 

ZŠ. Dva pedagogové a asistent pedagoga absolvovali kurz výuky matematiky podle didaktiky prof. 

Hejného. Anglický jazyk vyučuje zkušená pedagožka s dlouholetými zkušenostmi v práci s různými 

věkovými skupinami.  

Ve školní družině působí družináři a lektoři, koordinátorkou družiny je absolventka studia 

oboru speciální a sociální pedagogiky. Ředitelka školy již působila dříve ve vedení školy (ředitel školy 

2,5 roku) a 12 let působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jedna pedagožka 
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nastoupila do kurzu koordinátora environmentální výchovy, jedna je v kurzu muzikofiletiky a 

muzikoterapie s využitím v pedagogice a práci s dětmi s SVP, účastní se kurzů intuitivní pedagogiky. 

Mimo jiné působila jako lektor pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pod NIDV, konzultant 

pilotáže učebnic etické výchovy, školní metodik prevence rizikového chování. 

Pedagogický tým prochází neustálým vzděláváním, intervizemi i supervizemi pro zkvalitňování 

pedagogické práce i vytváření zdravého klimatu školy. Klademe důraz na seberozvoj, seberealizaci a 

sebezkušenostní vzdělávání každého pracovníka školy. Část pedagogického sboru absolvovala 

semináře z oblasti badatelské výuky a venkovní výuky. Od září je oběma třídním průvodcům přislíbena 

individuální spolupráce se speciální pedagožkou zvláště pro práci s dětmi s výukovými obtížemi.  

1.3 Spolupráce s dalšími subjekty 

Základní škola Slunovrat spolupracuje s dalšími subjekty:  

● v oblasti environmentální výchovy: Lipka, Učíme se venku, Nesehnutí, NaZemi, Hnutí Duha, 

Chaloupky, o.p.s. 

● v oblasti badatelského a přírodovědného zaměření: Globe  

● v oblasti globální výchovy a občanské angažovanosti: Člověk v tísni – Jeden svět na školách, 

Skautské hnutí 

● v oblasti řízení a komunikace: Nenásilná komunikace, NaZemi 

● v oblasti inovací ve výuce: Inovativní školy s Montessori pedagogikou (ZŠ Fivestar, ZŠ 

Vlásenický dvůr), s waldorfskou pedagogikou (Základní škola DiviZna), s Jenským plánem (ZŠ 

Hučák), MIŠ (sdružení Malých Inovativních škol) 

● v oblasti pedagogiky: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra sociální pedagogiky 

V oblasti mezinárodní spolupráce aktivně vyhledáváme školy, které vycházejí z principů 

konstruktivismu a zážitkového učení.  

V rámci mikroregionu spolupracujeme s poskytovateli předškolního vzdělávání (především s lesními 

mateřskými školkami Lesní skřítci, Sýkorka atd.), dalšími vzdělávacími institucemi (muzea, knihovny, 

galerie atd.), občanskými sdruženími (např. Česká speleologická společnost). 

1.4 Autoevaluace školy  

V rámci autoevaluace školy je využíváno několika systémů vnitřního i vnějšího hodnocení. 

Hodnocení nahrazujeme slovními výrazy jako cílená zpětná vazba, zpětná vazba, reflexe, sebereflexe, 

abychom lépe vyjádřili obsah sdělení. Vytváříme různé způsoby participace rodičů, učitelů, samotných 

dětí i širšího okolí školy. Jsme si vědomi, že náročnost těchto procesů vyžaduje aktivní vytváření 

bezpečného a důvěrného prostředí. 

 

Probíhá v několika úrovních, a to: 

• mezi žáky navzájem za přítomnosti dospělého nebo mezi žáky/žákem a dospělým/dospělými 

v rámci třídy (v rámci třídních komunitních kruhů, mimořádně či pravidelně konaných, formou 

aktivit a společné reflexe, krátkých dotazníků aj.) 
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• mezi žáky navzájem nebo mezi žáky a pracovníky školy v rámci školy (v rámci sněmu, 

společných ranních kruhů celé školy či při mimořádném svolání) 

• mezi pracovníky školy (pedagogické porady, sdílení či příprava u párové výuky nebo spolupráce 

mezi asistentem a pedagogem) 

• mezi vedením školy a pracovníky školy (vzájemné poskytování zpětné vazby na práci) 

• mezi rodiči a pracovníky školy (v rámci tripartit, pravidelných komunitních setkáních s rodiči, 

mimořádné schůzky na požádání nebo v případě potřeby) 

• mezi školou a jinými institucemi (při pravidelných návštěvách, formou rozhovoru, formou 

supervizí) 

 

Uvnitř školy: 

● poskytována zpětná vazba ze strany dětí na práci pedagoga a asistenta (formou aktivit, 

písemným vyjádřením, krátkého dotazníku podle věku dětí) 

● možnost vyjádřit své postřehy a podněty v rámci třídních komunitních kruhů (mezi dětmi 

navzájem, mezi dětmi a pedagogem/asistentem) 

● možnost vyjádřit svou spokojenost/nespokojenost a podněty na společném sněmu (mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy) 

● sebereflexe každého pracovníka školy (zápis vlastních pozorování, postřehů a podnětů) 

● poskytována cílená zpětná vazba mezi asistentem a pedagogem a pedagogy navzájem v párové 

výuce a při práci se třídou (pravidelné rozhovory) 

● vzájemná pozorování při práci, náhledy ve výuce a následné sdílení postřehů 

● cílená zpětná vazba v rámci pedagogické porady a provozních porad 

● vzájemné sdílení pedagogů o svých zkušenostech v rámci jedné třídy 

● na požádání možnost intervence dalšího pedagoga ve výuce z jiné třídy  

Rodiče mají možnosti zpětné vazby v rámci komunitních setkání, formálních i neformálních 

schůzek a dotazníkových šetření.  

Cílem je maximálně podpořit rozvoj zdravého a bezpečného klimatu školy na všech úrovních, 

osobnostní a sociální rozvoj jak pedagogického sboru, řízení školy, tak žáků naší školy, pravidelná revize 

principů školy a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu.  
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2. Charakteristika ŠVP 

2.1 Filozofie školy  

Pozorujeme, objevujeme, experimentujeme a zkoumáme svět kolem nás v souvislostech. 

Získané prožitky a poznání zaznamenáváme a vyjadřujeme všemi možnými způsoby. Písmem, kresbou, 

malbou, zpěvem, tancem, divadlem, čísly, pohybem, tělesným cvičením, hrou na hudební nástroj, 

prostřednictvím myšlenkových map. Rozvíjíme tvořivé i kritické myšlení.  

2.1.1 Základní principy konstruktivismu 

Slunovrat chce být školou, kde se učíme podle konstruktivistických principů: 

● Konstruktivistická výuka podněcuje děti, aby si vědomosti utvářely ("konstruovaly") samy 

v průběhu vlastních školních aktivit. Tento způsob výuky bere děti jako přirozeně hladové po 

poznání a přirozeně nastavené k prozkoumávání světa. 

● Učitel neprezentuje vědomosti v předem připravené podobě; k témuž poznatku mohou vést 

různé cesty. Učitel tedy minimalizuje přímé předávání poznatků; podněcuje spíš objevování 

a prozkoumávání různých problémů vytvářením inspirativního výukového prostředí; spíš než 

přímým instruováním děti "provází" formou dialogu, otázek, vhodně nastavených úkolů 

a experimentů šitých na aktuální úroveň dítěte a jeho aktuální způsob porozumění. 

● Aby tento model fungoval, musí být vztah mezi učiteli a dětmi co možná demokratický (jako 

opak autoritativního). Konstruktivistická výuka má výrazné demokratické prvky a předpokládá 

vytvoření kooperativní, neohrožující a respektující atmosféry mezi dětmi a mezi dětmi a učiteli. 

● Minimalizují se vnější motivační faktory (známky, pochvala autority, strach z testu atd.); děti 

se ideálně učí proto, že jim to dává smysl a mají ze vzdělávání vnitřní uspokojení. 

● Výuka za účelem nabývání vědomostí v různých předmětech jde ruku v ruce s podněcováním 

osobnostního rozvoje, morálního vývoje a vývoje sociálních dovedností. Nastavování norem, 

pravidel, toho, co je správné a co ne, se pokud možno neděje "shora"; podobně jako vědomosti 

v užším slova smyslu i pravidla jsou objevována a jejich funkčnost testována v životě třídy. 

2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Princip respektu a úcty 

Škola je založená na respektu k dětem i jejich rodinám. Děti se učí respektovat své učitele, spolužáky, 

ostatní lidi a jejich odlišnosti, přírodu, svět. Všichni pracovníci školy jsou průvodci na této cestě a vytváří 

pozitivní klima. 

● V centru procesu vzdělávání a výchovy stojí naše vztahy a vztahy mezi dětmi navzájem jako 

základní předpoklad učebního procesu. 

● Využíváme takového slovního vyjadřování, které vede ke konkrétním projevům respektu a 

úcty (Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikace aj.). 

● Poskytujeme dostatečný prostor a čas na vytvoření důvěry mezi pedagogem a dítětem a mezi 

dětmi navzájem ve výukové skupině. Věříme, že i tímto procesem si děti osvojují potřebné 

dovednosti a postoje pro život. 
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● Dětem poskytujeme reflexi a popisujeme nehodnotícím jazykem procesy ve třídách 

i ve škole. 

● Jsme strážci dobrého klimatu ve skupině. Sdělujeme jasné NE k posmívání, nadměrné 

záporné kritice, slovní agresivitě, fyzickému násilí a nabízíme jiné formy sdělování a projevu 

emocí. 

● Počítáme s aktivním zapojením rodičů podle svých možností. Minimálně s včasným 

předáváním informací, které mohou mít vliv na vztahy, klima ve třídách či proces vzdělávání 

dítěte. Předpokládáme otevřené sdílení a vztah důvěry, aktivní účast na setkáních rodičů 

výukové skupiny (alespoň 2x za rok, setkání probíhají min. 4x ročně) a tripartitě (setkání 

rodiče, dítěte a pedagoga). 

Princip společenství  

Děti jsou každé jiné, jsou individuality. Ve světě ale neobstojí, pokud nebudou umět žít s ostatními. 

Škola je komunitou dětí a dospělých, která nás učí, jak být rádi spolu. 

● Preferujeme dohodu a konsenzus před nařizováním a autoritativním řízením. Lpíme na 

dodržování společně nastavených pravidel, a tak nezastupitelné místo mají celoškolní 

sněmy, které se konají každý týden a na nichž jsou projednávány návrhy dětí i pedagogů, 

řešeny obtíže vzájemného soužití a osvojovány potřebné dovednosti pro respektující 

vyjednávání. 

● Věříme, že prostředí bezpečí a důvěry urychluje vzdělávací proces a má přednost před 

pouhým osvojováním znalostí. Cokoli tuto atmosféru narušuje, je třeba řešit včas, i když se 

nebudou krátkodobě naplňovat vzdělávací cíle zaměřené na znalosti, ale osvojovány 

potřebné kompetence (povinné výstupy podle RVP ZV). 

● Propojujeme se s minulostí a vytváříme živé společenství prostřednictvím slavností. Tradice, 

řemeslo, důležité historické okamžiky si zpřítomňujeme připomínáním starých zvyků a 

propojením s přítomností – sv. Martin, Advent, Vánoce, fašank a půst, Velikonoce, jarní a 

podzimní Slunovrat, Svatojakubská noc, Svatojánská noc.  

Princip zdravého sebevědomí        

Čím více znám a rozumím sobě, tím více mohu porozumět druhým a světu. 

● Život žijeme především teď a tady. Být v souladu se svým tělem, se svou pozorností, myslí i 

pocity a prožívat sounáležitost s druhými jsou cíle pravidelných aktivit v kruhu. Využíváme 

Werbeck metodu (škola odhalení hlasu), intuitivní pedagogiku (hry), tělesné cviky jógy, 

pracujeme s dechem aj. Realizujeme poradní kruhy pro děti, personál i rodiče. 

● Klademe velký důraz kromě osobnostního rozvoje také na sociální interakce mezi dětmi 

navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi napříč věkovými skupinami. Jejich péči a růstu 

věnujeme podstatnou část výuky. 

● Mluvíme s dětmi otevřeně i o emočně náročných tématech, pomáháme jim rozlišit a 

pojmenovat vlastní emoce a jsme průvodci na cestě osvojování si potřebných dovedností při 

řešení konfliktních situací. Tím rozvíjíme u dětí emoční inteligenci. 
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● Dětem vytváříme prostor pro individuální a samostatnou práci, práci ve dvojicích, malých 

skupinkách, třídních výukových skupinách a ve společenství celé školy tak, aby si osvojovaly 

potřebné dovednosti pro tuto práci. 

Princip svobody a zodpovědnosti      

Ve Slunovratu se děti učí být zodpovědné za své vzdělání, podílí se na rozhodování o tom, co a jak se 

budou učit a spoluvytváří pravidla školy. 

● Za vlastní vzdělávací proces se postupnými kroky stávají odpovědnými samotné děti. 

Pedagogové a rodiče je v tomto procesu podporují a vytváří jim pro to podmínky. 

● Hledáme odpovídající cesty pro posilování vnitřní motivace a odpovědné volby. Děti v rámci 

svých možností nesou důsledky svého chování a v případě nedodržení dohod (např. termínu, 

úkolu), pravidel (např. slovní napadení druhého), či způsobení materiální újmy (rozbitá 

pomůcka) jsou přizvány k nápravě. 

● Sledujeme pokrok každého dítěte a děti mezi sebou neporovnáváme. 

● Děti si vytváří krátkodobé plány/později dlouhodobé, volí si oblast svého zájmu a sledují tak 

svůj vlastní proces učení za podpory pedagoga. Do jisté míry ho tak mohou aktivně ovlivnit. 

Závazné jsou výstupy učiva a osvojení kompetencí pro 3., 5. třídu, které jsou zformulovány v 

RVP ZV vydané MŠMT a k nimž naše výuka směřuje.  

● Podílejí se samy na ustanovování pravidel třídy i školy prostřednictvím předmětu Sněm. 

Princip učení se zkušeností 

Nejlepší způsob, jak se učit o světě, je vypravit se do něj a poznávat ho všemi smysly. Není možné 

poznat ho jen z "papíru". 

● Věříme, že život se odehrává v reálném prostředí. Skvělou učebnou se tak stává les, louka, 

galerie, kostel, synagoga, muzea, čistička vod, vozovna, třídírna odpadu, několikadenní pobyt 

ve skromných podmínkách, kde můžeme porozumět různým oblastem života na zemi a 

vytvářet dlouhodobé hodnoty. 

● Promýšlíme a v rámci našich možností realizujeme vlastní pomoc a ohleduplnost vůči živým 

organismům. Osvojujeme si přežití v přírodě a porozumění procesům utváření kultury i 

krajiny, sbírání bylin, tvořivé vyjádření našich postojů a pocitů prostřednictvím přírodních 

materiálů či věcí denní potřeby… 

● Nedílnou součástí školy jsou proto pravidelné dny v terénu (každý týden) a několikadenní 

pobytové kurzy v přírodě (zpravidla 3 - 4x ročně). 

Princip vzdělávání pro život       

Ve Slunovratu jsou praktické a sociální dovednosti, pohyb a umění stejně důležité jako čeština, 

matematika. Učíme se znát přírodu, abychom jí rozuměli a mohli jí pomáhat. 

● Využíváme všech smyslů k prozkoumávání světa kolem sebe a usilujeme o všestranný rozvoj 

každého dítěte. V našem prostředí se věnujeme poznávání bádáním, přímo v terénu i ve 

třídě, s výtvarnými, hudebními, dramatickými, pohybovými aktivitami, filmovým materiálem 

atd. 
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● Učíme se rozumět světu kolem nás a poznatky navzájem propojujeme v celek nebo realitu 

kolem nás analyzujeme. 

Princip smysluplného učení      

Ve Slunovratu je důležitější smysluplnost toho, co se učíme. Pokud děti neví, proč se učí, mnoho se 

nenaučí. 

● Vycházíme z konstruktivistického pojetí výuky. Pracujeme s pomůckami z Montessori 

prostředí, didaktikou matematiky podle profesora Hejného i klasickou s využitím 

badatelských prvků, v některých předmětech a ročnících používáme učebnice a pracovní 

sešity nakladatelství Taktik, vytváříme vlastní pomůcky, kde děti využívají své smysly, tvořivý 

materiál z waldorfské pedagogiky, principy zážitkové pedagogiky, artefiletiku, muzikofiletiku, 

. aktivity intuitivní pedagogiky, zážitkové etické výchovy podle R. Olivara, metodu čtením a 

psaním ke kritickému myšlení, jsme v síti škol MRKEV (environmentální zaměření a metodika 

Učíme venku) atd. 

● Výuku propojujeme tematicky a hledáme možnosti projektové výuky (ve vývoji), kdy jsou děti 

nedílnou součástí od výběru tématu přes jeho realizaci po závěrečné shrnutí a výstup. 

● Pracujeme s chybou. Chybu vnímáme jako příležitost si osvojit, kudy cesta nevede (jako 

Edison). Děti povzbuzujeme k vlastnímu odhalení chyby a vzájemnému sdílení postupů. 

Poskytujeme jim prostřednictvím popisu procesu a kladením otevřených otázek hledání 

toho, co jim může pomoci k lepšímu osvojení či hlubšímu porozumění. Klademe důraz na 

kvalitu, nikoli kvantitu osvojených témat. 
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3. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných 

Základní škola Slunovrat preferuje individuální přístup ke každému žákovi a systematicky 

pečuje o zdravé klima ve výukových skupinách. Tím je vytvořeno přirozeně vhodné prostředí pro děti 

s rozdílnými vzdělávacími potřebami - žáky se specifickými potřebami, nadané žáky, žáky jiných 

národností, pro žáky ze sociálně slabých rodin. Pedagog spolupracuje se zákonnými zástupci při hledání 

vhodné vzdělávací cesty, metod výuky a úpravy výukového prostředí nebo odborné pomoci pro 

konkrétního žáka. 

K dispozici je externista speciální pedagožka s mnohaletými zkušenostmi, která poskytuje 

pedagogům i rodičům na základě udělení souhlasu zákonnými zástupci zpětnou vazbu, doporučení pro 

jejich práci a konzultaci pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

3.1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Žákem mimořádně nadaným je podle vyhl. č.73/2005 Sb. takový jedinec, u něhož je 

mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. Vzdělávání žáků 

mimořádně nadaných se uskutečňuje prostřednictvím integrace v běžné třídě. Rozsah a obsah 

vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských 

poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Základním principem pro práci 

s nadanými žáky je umožnění individuálního tempa při osvojování učiva a přiměřené a pružné 

navyšování nároků pedagogem. 

Základní škola Slunovrat mimořádně nadaným žákům nabízí: 

• individuální vzdělávací plán, jenž bude vypracován v kooperaci poradenského zařízení, 

pedagogů a rodičů 

• konzultace a poradenství školského poradenského pracoviště školy 

• individuální konzultaci se speciálním pedagogem a průvodcem třídy 

• rozšíření a akceleraci výukových témat, individuální péči v takové míře, jak to skupina třídy 

umožní 

• proškolení pedagogů (podle osobních možností a možností školy) 

• poskytování častější zpětné vazby s nejvhodnější formou 

• využití speciálních metod a aktivizující podpora v případě projeveného zájmu žáka 

 

3.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje prostřednictvím 

integrace v běžné třídě. Systém vzdělávání na Základní škole Slunovrat preferuje vstřícný postoj k 

žákům se specifickými poruchami učení. Pedagogové se snaží včas diagnostikovat případné poruchy a 

pracovat na jejich nápravě. V případě vyhodnocení, že by pro zvýšení úspěšnosti žáka mohly pomoci 

více specializované metody, přístupy a pomůcky, vypracování individuálního plánu apod., jsou žáci se 

souhlasem rodičů posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny či do speciálně-
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pedagogického centra. Na základě vyšetření a doporučení poradny je těmto žákům poskytnuta další 

individuální reedukační péče, při současném využití vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek, 

speciálních učebnic, výukových programů, inovativních metod apod. 

Při hodnocení těchto žáků je samozřejmostí zohlednění podle míry postižení. 

Základní škola Slunovrat zajistí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami následující: 

• individuální vzdělávací plán, jenž bude vypracován v kooperaci poradenského zařízení, 

pedagogů a rodičů 

• spolupráci s poradenským zařízením (SPC, PPP), s rodiči, s externími speciálními pedagogy  

• úpravu vzdělávacího obsahu (snížení či zvýšení nároků na výstupy a výsledky práce) 

• respektování individuálního tempa, ponechání dostatečného času pro pochopení, 

zapamatování si a procvičení nového učiva 

• využití speciálních metod, zvýšená pozitivní motivace a aktivizující podporu 

• zadávání přiměřených úkolů, využívání pestré nabídky metod práce včetně vhodných 

aktivit 

• úprava a formulace reálných a splnitelných očekávaných výstupů 

• případně nahrazení vzdělávacího obsahu jiným lépe vyhovujícím vzdělávacím obsahem 

• umožnění působení asistenta pedagoga, popř. osobního asistenta 

• přizpůsobení délky vyučovací jednotky, zařazování vhodných cvičení a relaxace 

• proškolení pedagogů (podle osobních možností a možností školy) 

• poskytování častější zpětné vazby s nejvhodnější formou 

• využívání široké škály pomůcek k procvičování probíraných jevů 

 

3.3 vzdělávání žáků se sociálním, kulturním či jazykovým znevýhodněním 

 

Základní škola Slunovrat klade důraz i na péči o vzdělávání žáků z odlišného sociálního či 

kulturního a jazykového prostředí.  

 

Škola Slunovrat nabízí: 

• individuální péči a podporu (individuální zjišťování potřeb, pomůcek, přiměřené plánování 

učiva) 

• pomoc asistenta pedagoga v případě závažnějších obtíží po projednání se zákonným 

zástupcem 

• zapojení do skupinové práce a preventivní opatření proti šikaně 

• odpovídající metody a formy práce pro podporu zdravého klimatu skupiny 

• specifické učební materiály 

• konzultaci a podporu se školským poradenským pracovištěm školy (se speciálním 

pedagogem, metodikem prevence rizikových jevů aj.) 
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4. Klíčové kompetence 

Vyučování podle výše zmíněných pedagogických principů nám umožňuje, abychom naplňovali 

obsah klíčových kompetencí a cílů vzdělávání podle RVP. Vysvětlení realizace principů uvedených v 

tabulce klíčových kompetencí: 

4.1 Kompetence k učení 

Podle RVP na konci základního vzdělávání 
žák: 

 Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje 
ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení 

 

Každý žák vyššího ročníku má svoji mapu učiva 
v hlavních výukových předmětech s očekávanými 
výstupy svého ročníku přizpůsobenou jeho 
individuálnímu tempu práce. Z učiva si vybírá, na 
čem bude pracovat a zapisuje do týdenního plánu, 
který má rovněž každý svůj. Po pochopení a 
procvičení vybraného učiva si po konzultaci s 
pedagogem vybírá, na čem bude pracovat dál. 
Organizuje si a řídí vlastní učení, jeho práce je 
založena na vnitřní motivaci a zodpovědnosti za své 
studium.  

• vyhledává a třídí informace a na základě 
jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích 
činnostech a praktickém životě 

 

Pracujeme s učebnicemi, encyklopediemi, 
pracovními listy, pracovními sešity, odbornou 
literaturou, názornými modely, obrazovým 
materiálem, dokumenty, filmy nebo články a s 
elektronickými zdroji informací. Soustředíme se na 
informace, které nám dávají smysl a úzce souvisí se 
světem kolem nás. Poznatky upevňujeme a 
prohlubujeme při návštěvách jiných institucí jako je 
knihovna, muzeum, výstavy apod. nebo při pobytech 
v přírodě a uplatňujeme je v tvorbě prezentací či 
vlastních modelů, které pak žáci představují na 
celotřídních nebo celoškolních akcích. 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 
do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si 
vytváří komplexnější pohled na matematické, 
přírodní, společenské a kulturní jevy 

 

Zejména v příležitostných projektech a dnech v 
terénu dáváme jednotlivé informace do širších 
souvislostí, hledáme vztahy mezi informacemi, 
učíme se chápat časové a prostorové souvislosti. 
Vedeme žáky ke kritickému myšlení - porozumět 
informaci, uchopit myšlenku a prozkoumat ji, 
porovnávat myšlenku s jinými názory a s tím, co už o 
problému víme, zaujmout stanovisko a přijímat za 
něj zodpovědnost. Vedeme žáky také k formulaci 
otevřených otázek a tvorbě hypotézy, kterou chtějí 
zkoumat. 

• samostatně pozoruje a experimentuje, 
získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v 
budoucnosti 

 

Počet žáků ve třídě je přiměřený tomu, aby každý měl 
příležitost pro vlastní pozorování a experimentování. 
Inspirujeme se reálným světem kolem nás a uvnitř 
nás. Žáci si zpracovávají témata, která je zajímají, 
přitahují i zneklidňují, ověřují si své vlastní nápady a 
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hypotézy bádáním, zvláště v dílnách, projektech a 
dnech v terénu zapojují svou fantazii a návrhy 
převádí do reálných výstupů. V rámci vyučování mají 
žáci prostor pro práci na svém osobním tématu. 
Výsledky a závěry propojujeme a hledáme využití v 
reálném světě, propojujeme do souvislostí. 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah 
k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky 
či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, 
kriticky zhodnotí výsledky svého učení a 
diskutuje o nich 

 

Každý den se zamýšlíme nad tím, co jsme se naučili 
nebo procvičili, k výsledkům učení přistupujeme 
kriticky a vedeme žáky k sebereflexi, cílené zpětné 
vazbě a plánování, co příště udělat efektivněji a 
zvědomujeme, co je pro každého skutečnou vnitřní 
motivací. Vedeme žáky k pocítění důsledků své 
aktivity v oblasti výuky a případnému 
přeformulování splnitelných cílů, aby si každý mohl 
zažít úspěch. Ten slavíme v rámci třídních kruhů na 
konci týdne, zapisujeme do týdenních plánů či 
Spirálky.  

 
 

4.2   Kompetence k řešení problému  

Podle RVP na konci základního vzdělávání 
žák: 

Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve 
škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 
promyslí a naplánuje způsob řešení problémů 
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

Umožňujeme žákům v rámci komunitního kruhu 
a Sněmů vyjádřit, sdílet a hledat řešení problémů. 
Žáci se podílejí na plánování společných akcí 
a přípravě slavností. V případě potřeby se koná třídní 
komunitní kruh, na němž se formuluje problém a 
hledá se odpovídající řešení. Žáci jsou vedeni nejen 
k divergentnímu, ale také konvergetnímu myšlení 
(vyhodnocení více možných řešení). V rámci 
společných příprav některých celoškolních akcí 
(např. Vánoční jarmark, výjezdy) se žáci potýkají 
s obtížemi a jsou v průběhu nuceni hledat případné 
možné cesty, v nichž uplatňují již předcházející 
zkušenosti. 

 

• vyhledá informace vhodné k řešení 
problému, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému 

V rámci projektu, některých výukových dílen 
(matematiky, čtenářská dílna, dílna tvořivého psaní) 
umožňujeme volit si vlastní způsob zpracování, 
nacházet vlastní cesty. 
Pracujeme s chybou – chybu chápeme jako 
prostředek k učení. 
Vedeme žáky k dokončování započatých činností. 
Umožňujeme využívat různé zdroje informací. 
Po skončení projektu, akce, časově omezené činnosti 
věnujeme dostatek času k reflexi a cílené zpětné 
vazbě. Žáci vyvozují doporučení, co se osvědčilo a co 
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nikoli pro další konání podobné akce. Zhotovujeme 
zápis či grafický záznam, zakončujeme aktivitou. 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné 
způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy 

 

Zařazujeme různé metody (experimenty, pokusy, 
problémové úlohy, modelové situace), při kterých 
žáci hledají vlastní řešení. 
Používáme metody čtením a psaním ke kritickému 
myšlení. 
Využíváme přirozených situací, necháváme děti, aby 
samy nalezly řešení. Problém má vždy přednost. 
Reagujeme na aktuální situaci ve výukových 
skupinách. 
Vedením žáka k samostatnosti a zodpovědnosti si žák 
osvojuje návyky potřebné k řešení běžných životních 
situací.  

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů 
a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových 
situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů 

Každý žák od 2. ročníku pracuje s individuální mapou 
učiva, na které si zaznamenává a sleduje svůj pokrok. 
Vytváří si vlastní portfolio, učí se reflektovat svou 
práci. Od 3. ročníku si vede týdenní plány, které 
pravidelně na konci týdne reflektuje a na jejím 
základě si stanovuje priority pro příští týden. 
Děti pracují s pomůckami, které obsahují kontrolu. 

Promýšlí a zpracovává vlastní pomůcky na závěr 
tématu pro ostatní děti. 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 

schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a 

výsledky svých činů zhodnotí 

 

Děti přebírají zodpovědnost za svoje učení. 

Využíváme sebehodnocení dětí a sebereflexi, kdy 

si zpětně zvědomují důležitá místa celého 

předcházejícího výukového procesu. 

Při prezentacích výstupů z projektu se učí obhájit 

svou práci, popsat svou cestu k cíli i úskalí na této 

cestě. 

K reflexi a cílené zpětné vazbě vlastního pokroku 

slouží dipartita (třídní průvodce-žák) a setkání 

třídní průvodce-rodič-žák, tzv. tripartity. 
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4.3  Kompetence komunikativní    

Podle RVP na konci základního  vzdělávání 
žák: 

Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 
v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projevu 

 

V komunitním kruhu se učíme výstižně formulovat 
své myšlenky, názory, nápady a zážitky, říkat to 
podstatné.  

Žáci mají dostatek prostoru k vyjádření, každý má 
příležitost říct, co potřebuje.  Popisnému vyjadřování 
k danému problému se učíme při práci ve dvojicích, 
při skupinové práci, při přípravách prezentací, při 
reflexi na kruhu.  

Při tvorbě prezentací se zaměřujeme na věcný, 
výstižný, souvislý projev a učíme se uspořádávat 
zjištěné informace v logickém sledu.  

Od počátku školní docházky vedeme žáky k zvládání 
správné techniky psaní pravidelným nácvikem, 
nápodobou, rozvíjením vnitřní motivace. Klademe 
důraz na vhodnou a dobrou metodiku psacího 
písma.  

Ve výuce vedeme žáky ke kultivované komunikaci, 
kterou pak v praxi využíváme v kontaktu s okolním 
světem, při exkurzích, návštěvách knihoven nebo při 
slavnostech pro rodiče. 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí 
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

 

Rozhovor, vzájemné sdílení, vyjednávání dohod je v 
naší škole důležitou součástí dne. Při vzájemné 
komunikaci se učíme aktivně naslouchat, vhodnému 
reagování a argumentování, a to v komunitních 
kruzích, cílených aktivitách, práci, učení, při řešení 
problémových úloh, prezentacích, závěrečných 
reflexích a sebereflexích. V diskusích usilujeme o 
srozumitelný a logický způsob vyjadřování a hledáme 
společné dohody. Součástí je také práce s fakty, 
ověřováním informací a práce s emocemi, jejich 
pojmenováním a zacházení s nimi. 

• rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k 
aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 

Především při skupinové práci na projektech 
pracujeme s informacemi, vybíráme podstatné z 
textu, hledáme souvislosti a vztahy v textu. Učíme se 
výstižně a jednoduše zaznamenávat své myšlení a 
názory a souvisle mluvit podle stručných poznámek. 
Pracujeme s písemnými instrukcemi. Společně si 
tvoříme třídní pravidla – pravidla důvěry a respektu, 
která máme vyvěšená na viditelném místě a v 
průběhu roku se k nim vracíme a diskutujeme o nich. 
V diskusích se učíme poznávat postoje, náladu 
mluvčího podle řeči těla, všímat si mimiky a 
orientovat se v ní, porozumět běžným gestům. 
Cíleně zařazujeme dramatické prvky pro porozumění 
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a rozvíjení neverbálních prvků komunikace a práci 
s hlasem. 

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

 

Ve výuce využíváme moderních technologií, zejména 
při přípravě výstupů a prezentací projektů. 
Podporujeme děti v uplatňování dovedností v oblasti 
jazykových a výrazových prostředky řeči (artikulace, 
intonace, síla lidského hlasu). Vedeme rozhovory, 
čteme různé typy textů, pracujeme s často 
používanými cizími slovy (terminologie v 
předmětech). Neustálou prací s informacemi si 
rozvíjíme slovní zásobu. 
Aktivní práci s technologiemi zařazujeme od 4. 
ročníku. 

• využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 

V hovorech hledáme vzájemné porozumění, učíme 
se empatii, vedeme žáky k respektu k druhým a 
k sobě samým. Trénujeme naslouchání, navazování 
a udržování kontaktu při komunikaci (kontakt očima, 
tělo vědomě nastavené k naslouchání, „řeč těla“). V 
běžné komunikaci ve všech pedagogických situacích 
(rozhovoru, hře, práci, slavnosti) dáváme prostor pro 
projev souhlasu a nesouhlasu, umět si říct o 
upřesnění řečeného, říct co chci, nezasahovat do řeči 
mluvčího před jeho ukončením, klást krátké a přesné 
dotazy, zopakovat vlastními slovy to, co mluvčí řekl a 
vhodně reagovat na to, co mluvčí řekl. Hledáme 
cesty k vytváření takového prostředí, v němž se 
z dlouhodobého hlediska každý může rozvíjet a cítit 
přijatý. 

4.4 Kompetence sociální a personální  

Podle RVP na konci základního  vzdělávání 
žák: 

Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

• 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 

Třídní kruhy a Sněm reflektují aktuální problematiku 
školního života a provozu školy. 
Žáci se podílejí na tvorbě pravidel a ověřují jejich 
reálné dopady.  
Pracujeme s přirozenými důsledky jednání žáků. 

Využíváme běžných situací k nácviku 
potřebných dovedností, které pomohou rozlišit 
hranice mezi vlastní svobodou a svobodou 
druhého. 

• podílí se 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 

Komunitní kruhy - Sněm 
Žáci se podílejí na vytváření pravidel společného 
života ve škole i ve třídách. Mluví o pravidlech důvěry 
a bezpečí, aby se jasně rozlišila od jiných pravidel. 
Žáci do svých projektů zahrnují společensky 
prospěšné a dobrovolnické činnosti. 

Prostřednictvím služeb, které se podílí na péči o 
prostředí tříd, rozvíjí své dovednosti ohledně 
nabídnutí pomoci, ohleduplnosti, ochoty se 
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dohodnout, požádat o pomoc aj. Podobně 
k tomu slouží práce na projektech, v týmech či 
výukových aktivitách. 

• 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 

Témata a projekty jsou různorodá, tak aby obsáhla 
velkou škálu zájmů žáků. 
Skrze myšlenkové mapy má každý možnost hledat 
své téma a být tak aktivní. 
Skupinové práce slouží také k nácviku potřebných 
dovedností, které souvisí s aktivním zapojením, 
oceňováním druhých, respektem k odlišnému 
názoru. Jsou stanovena předem určitá pravidla. 
Mladší žáci mají průvodce mezi staršími spolužáky 
v rámci třídy. Tráví společně přestávky a napříč 
ročníky se zapojují do společných aktivit. 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, 
která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání 
a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty 

V rámci jednotlivých předmětů, projektů a aktivit 
pracuje žák se svou myšlenkovou mapou a týdenními 
plány odpovídající věku a dovednostem (spíše ve 
vyšších ročnících). 
V rámci projektů se žáci vzdělávají skrze témata, 
která je zajímají nebo provokují.  
Ve škole je pracováno s evaluací a autoevaluací, 
cíleně jsou zařazovány aktivity na posílení zdravé 
sebeúcty a sebepoznání (práci s vlastním tělem, 
emocemi a potřebami), tak aby děti samy sobě i 
druhým lépe porozuměly. 

4.5 Kompetence občanské  

Podle RVP na konci základního vzdělávání 
žák: 

Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si 
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 
situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 
proti fyzickému i psychickému násilí 

 

Žáci se každý den setkávají na třídním kruhu, kde řeší 
aktuální problematiku skupiny a provozní aktuality 
školy. 
Při rozhodovacích procesech v rámci komunitního 
kruhu hledají žáci společný konsenzus. Usilují také o 
společný konsent. 

Žáci upozorňují na nedodržování pravidel 
vzájemné důvěry a respektu. Pokud nejsou 
akutního charakteru, předkládají je k řešení na 
Sněmu. V případě potřeby vyjasnění a 
naléhavého řešení je svolán třídní kruh (pokud 
se týká pouze jedné třídy) nebo celoškolní sněm 
(více tříd). 
Žáci jsou zapojováni do dobrovolnických projektů na 
základě předchozího studia problematiky. 

• chápe základní principy, na nichž spočívají 
zákony a společenské normy, je si vědom svých 
práv a povinností ve škole i mimo školu 

Žáci se aktivně podílejí na tvorbě pravidel, jejich 
dodržování. V životě školy pak hledají reálný význam 
pravidel a reflektují je. Věnují se nácviku modelových 
situací a předkládají ke zvážení a vyhodnocování 
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různé situace, s nimiž se setkávají ve svém osobním i 
školním životě. 

• rozhoduje se 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 

 

Necháváme jednání žáků dojít až k přirozenému 
důsledku (pokud to neohrožuje bezpečnost jejich, 
jiných osob, nebo provoz školy a neohrožuje to jiná 
závazná pravidla). 
V rámci komunitního kruhu vytváříme prostor pro 
poskytování zpětné vazby na chování žáků. 
Pracujeme s chybou – chybu vnímáme jako 
prostředek k učení. 

• 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 

V životě školy a v projektech reflektujeme naše 
kulturní zvyklosti, tradice a historické mezníky, které 
dané období přináší. 

Sledujeme důležité společenské, historické, 
umělecké a jinak významné události během 
školního roku včetně proměnlivosti přírody a 
k nim pak vztahujeme další aktivity (hudební, 
výtvarné, dramatické, výukové aj.). 

 

• chápe základní ekologické souvislosti a 
enviromentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, 
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

K výuce využíváme přirozeného prostředí tzv. den 
v terénu (venkovní prostředí, instituce apod.) 
Projektové učení - učení v souvislostech, vyjíždíme 
na pobytové kurzy do přírody (celoškolní jsou 
podzimní, zimní a letní, badatelské v rámci 
jednotlivých tříd).  

Zveme a spolupracujeme s organizacemi, které 
se aktivně věnují ochraně přírody, menšinám aj. 

 

4.6 Kompetence pracovní  

Podle RVP na konci základního vzdělávání 
žák: 

Strategie školy k rozvoji těchto kompetencí: 

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

 

Žáci jsou přirozeně v souladu s participativní 
pedagogikou vtahováni do činností, které částečně 
zabezpečují chod školy. Při tom pracují s různými 
materiály, nástroji i vybavením, které je možné 
v pronajatých prostorách využívat. Činnosti jsou 
realizovány průřezově ve výuce a cíleně v pracovním 
společenstvu a výtvarné výchově. V rámci výjezdů či 
výprav mimo školu (pobytové kurzy, dny v terénu) pak 
děti poznávají různé pracovní činnosti. 

• 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 

 

V průběhu všech činností je akcentována oblast trvale 
udržitelného rozvoje ve všech významech. Děti jsou 
vedeny k přemýšlení o dopadech pracovní činnosti na 
prostředí, ve kterém se nacházejí. Ve výuce je hojně 
využívána recyklace, upcyklace nezávadných materiálů, 
samozřejmostí je třídění odpadu a hledání způsobu, jak 
utvářet zdravé prostředí kolem sebe a být nápomocni 
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přírodě. Tento systém vykazuje rysy jako Kolbův cyklus 
učení, který se využívá ve vzdělávání. 

 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v 
zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 
budoucnost, činí podložená rozhodnutí o 
dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 

Žáci jsou vedeni k definování oblastí, ve kterých jsou 
úspěšní a zažívají uspokojení z dobré činnosti. Oblast 
formálního vzdělávání je úzce propojena (skrz 
individuální i komunitní diskuze a činnosti) s oblastí 
neformálního a zájmového vzdělávání. Tím 
podporujeme schopnost kvalitního rozhodnutí při volbě 
dalšího profesního zaměření. Vytváříme podnětné 
prostředí, v kterém mohou žáci experimentovat se svými 
zájmy, rozvíjet svůj talent, setkávat se se zajímavými 
osobnostmi, realizovat se a inspirovat i druhé.  

• orientuje se v základních aktivitách 
potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, 
chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 

Děti se posupně seznamují s možností samostatného 
fungování na trhu práce. Setkávají se s lidmi, kteří zvolili 
tuto cestu, individuálně, či skupinově zpracovávají 
kalkulace na různé projekty, které se ve škole realizují. 
Každá skupina má v rámci projektu svoji pokladnu, u 
které si vede účetní evidenci a hledá způsoby, jak zajistit 
příjmy. Tyto činnosti jsou podporovány a v rámci 
společných kruhů pak reflektovány. V rámci akcí mimo 
školu jsou vedeny k plánování a rozpočtu těchto činností 
i s přirozenými následky neúspěchu. Takto se aktivně 
podílejí minimálně ne 1-2 akcí ročně (Vánoční jarmark, 
Koncert s výstavou) 
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5.  Průřezová témata 

Průřezová témata jsou realizována integrací do vzdělávacích předmětů, dále v podobě 

samostatného předmětu Sněm a jako součást dalších školních akcí a projektů. Jsou vkládána do výuky 

tak, aby bylo reagováno na aktuální témata a splňovala vzdělávací potřeby dětí a legislativních 

požadavků školního vzdělávacího programu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK TECH PRAC 

SNĚ

M 

Rozvoj schopností poznávání x x x X x X  x 

Sebepoznání a sebepojetí x x  X x X  x 

Seberegulace a sebeorganizace x x  X x X  x 

Psychohygiena x x  X x X x x 

Kreativita x x X X x X x x 

Poznávání lidí x x  X x X  x 

Mezilidské vztahy x x X X  X  x 

Komunikace x x X X x X x x 

Kooperace a kompetice x x X x x  x x 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti x  X x  X x x 

Hodnoty, postoje, praktická etika x   x x X  x 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK 

TEC

H 

PRA

C 

SNĚ

M 

Občanská společnost a škola x   x   x x 

Občan, občanská společnost a stát x   x    x 

Formy participace občanů v politickém životě    x    x 

Principy demokracie jako formy vlády  
a způsobu rozhodování 

x x X x    x 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK 

TEC

H 

PRA

C 

SN

ĚM 

Kulturní diference x x  x x  x x 

Lidské vztahy x x  x   x x 

Etnický původ x x  x    x 

Multikulturalita  x  x x  x x 

Princip sociálního smíru a solidarity    x   x x 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK 

TEC

H 

PRA

C 

SNĚ

M 

Evropa a svět nás zajímá x x  x x   x 

Objevujeme Evropu a svět x x  x     

Jsme Evropané x x  x     

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK 

TEC

H 

PRA

C 

SNĚ

M 

Ekosystémy  x  x x  x x 

Základní podmínky života    x     

Vztah člověka k prostředí x x x x x X x X 

   Lidské aktivity a problémy životního 
Prostředí 

x x x x x X x X 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Tematický okruh 
ČJ AJ M SKN UK 

TEC

H 

PRA

C 

SNĚ

M 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x  x x X  X 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

x   x x X  X 

Stavba mediálních sdělení x   x x X   

Vnímání autora mediálních sdělení x   x X X   

Fungování a vliv médií ve společnosti x   x X X   

Tvorba mediálního sdělení x   x X X x  

Práce v realizačním týmu x   x X X x  
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6. Učební plán 

Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň 

Vzdělávací 
Oblast 

Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč 

1.-5. 
roč. 

Jazyk  
a jazyková komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

ČESKÝ JAZYK 7 7 7 6+1 6+1 33+2 

Cizí jazyk ANGLICKÝ 
JAZYK 

- +2 3 3 3 9+2 

Matematika a její aplikace MATEMATIKA 4 4 4 4 4 20 

Člověk a jeho svět SVĚT KOLEM NÁS 2 2 2 3 3 12 

  
Umění a kultura 

 HUDEBNÍ VÝCHOVA    
Umění a kultura 

2+1 2+1 2+1 3 3 12+3 

  VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 

Člověk a zdraví Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce PRACOVNÍ SPOLEČENSTVO 1 1 1+1 1+1 1+1 5+3 

Informační a komunikační technologie SVĚT TECHNOLOGIE - - - +1 1 1+1 

Průřezová témata SNĚM 1 1 1 1 1 5 

Týdenní dotace v daném ročníku 

Povinné 18 18 21 22 23 102 

disponibilní +2 +4 +3 +4 +3 16 

Celkem 20 22 24 26 26 118 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

Vyučovací jednotkou je zpravidla jeden blok, jenž čítá dvě vyučovací hodiny (2 x 45 
min). Dopolední vyučování tak bývá rozčleněno na dva bloky, které jsou od sebe odděleny 
přestávkou dostatečně dlouhou na odpočinek (obvykle 30 min.). Výjimečně je vyučovací 
jednotkou také obvyklá vyučovací hodina (45 min), např. 1 hod. Tělesné výchovy. 

V rámci podpory vyučování v souvislostech jsou některé předměty propojovány 
v rámci projektového vyučování, obvykle realizovaného v rámci dne v terénu. 

Učební plán je sestaven tak, aby byla možnost spolupráce ročníků mezi sebou 
navzájem.  

Hudební výchova je vyučována v rámci ranních kruhů, na nichž se 2x týdně shromáždí 
všichni žáci 1. stupně.  

Den v terénu spojuje předměty Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce a 1 hod. Tělesné 
výchovy, případně 1 hod. Výtvarné výchovy.  
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7. Učební osnovy 

7.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk 

Název předmětu: Český jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura zaujímá velmi důležité postavení v celém výchovně 

vzdělávacím procesu, neboť tvoří základ pro osvojování poznatků ve všech dalších předmětech a 

zároveň vybavuje žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně na ně reagovat a vyjadřovat se. Dovednosti získané v tomto 

předmětu jsou důležité pro kvalitní jazykové vzdělání a samotný život. V jeho rámci si žáci osvojí 

strategie pro čtení a psaní. Při nástupu do školy již česky rozumí a tuto jejich dovednost dále rozvíjíme, 

obohacujeme jejich slovní zásobu, seznamujeme je se spisovnou podobou jazyka.  

Předmět je rozdělen do tří základních složek, jejich vzdělávací obsah se ve výuce prolíná. 

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

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

různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 

vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazyk zpracovávaný do 

vlastních textů si žáci rozvíjí v rámci tzv. dílen tvořivého psaní. K rozvíjení slovní zásoby a efektivní 

komunikace slouží také třídní kruhy, pravidelné slovní reflexe práce, prezentace a sdílení. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k 

přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a 

srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i 

jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a 

odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku 

vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Klademe 

důraz na smysluplné objasňování, bádání a vyhledávání souvislostí. Výuka gramatiky je chápána jako 

cesta k odhalování struktury jazyka a jeho praktickému uplatnění. Zároveň usiluje o to, aby každý žák 

s ohledem na své možnosti získal co největší vhled do této oblasti a porozuměl jí.  

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

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném 

díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské 

návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým 

poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a 

obohatit jejich duchovní život. Seznamují se s významnými dětskými literárními autory, mají k dispozici 

pravidelně doplňovanou knihovnu o odbornou i krásnou literaturu. Klademe důraz i na grafickou formu 

zpracování knih. Své čtenářské dovednosti rozvíjí v rámci tzv. čtenářských dílen. 

Způsoby označení a opravování chyb 

Pedagog chyby neopravuje ani nepřepisuje, pokud možno nezasahuje do prací žáků, pouze 

v některých příležitostech, kdy to vnímá jako pedagogicky vhodné a prospěšné pro pokrok dítěte, 
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vyznačí místo, počet (např. tužkou), žák si opraví chybu sám, určí pravidlo. Způsob označení je 

individuální, přizpůsobeno žákovi či třídní skupině tak, aby bylo pro všechny srozumitelné.  

Způsoby označení chyb (zpravidla používáno postupně):  

• počet chyb na stránce - žák vyhledá, porovná se vzorem, dá ke kontrole  

• počet chyb na řádku  

• označené slovo  

• označena přímo chyba  

Při opravování textů se řídíme těmito zásadami:  

• na začátku žáci píší foneticky, chyby se neopravují  

• pravopis si žáci opravují až po probrání daného pravidla 

• žáci si texty kontrolují a opravují podle daného vzoru  

• žáci si vzájemně kontrolují a zdůvodňují jevy ve dvojicích nebo skupině 

• pedagog upozorní pomocí předem dohodnutých znaků či teček, aby se nejprve za této 

pomoci žák pokusil chybu vyhledat a opravit sám  

• pedagog neopravuje nic do textu (ale do okrajů, místa, které je korekci určeno), píše 

nejlépe celé slovo, aby si žák fixoval jeho správnou podobu i vizuálně 

• s opakující se chybou žák dále pracuje, vrací se k procvičování  

Organizační rozčlenění předmětu 

Výuka českého jazyka probíhá ve věkově smíšené skupině, kdy se často uplatňuje učení se 

navzájem, ale také individuální práce jednotlivce, či práce ve dvojicích nebo ročníkové skupině. Výuka 

většinou probíhá ve třídě, v případě pohybových aktivit na chodbě, v knihovnách, případně v blízkém 

okolí školy, na výstavách, kulturních akcích, či ve spolupráci s dalšími organizacemi.  

Výuka je organizována v učebnách vybavených pomůckami, žáci starších ročníků mají 

k dispozici také výukové programy na počítačích. Žáci mají k dispozici malou knihovnu, kde k práci 

využívají různé slovníky, pravidla či encyklopedie. Znalosti získávané v tomto předmětu uplatňují i 

v dalších předmětech, a to zejména v předmětu Svět kolem nás, Umění a kultura, Svět technologie, či 

při jiných školních projektech a aktivitách (časopis, pozvánky na akce apod.). Využíváme metodu 

genetického čtení a psaní, čtením a psaním ke kritickému myšlení, psací písmo, metody tvůrčího psaní. 

Výuka probíhá v delších časových blocích, v případě potřeby je možné délku vyučovacího bloku 

upravit podle obsahu a potřeb žáků. Předmět může probíhat v integraci s jinými předměty, 

s dodržením týdenní časové dotace a zásad školní hygieny práce.  

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 35 hodin na 1. stupni  

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 7 7 7 6+1 6+1 
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Vzdělávací obsah vyučovacího procesu pro 1. stupeň 

1. období (1. – 3. ročník) 

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

ČJL-3-1-01 plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 

rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné a 
určuje jejich pozici a polohu 
určuje hlásky na počátku a konci slova 
postupně vyjmenuje všechny hlásky ve 
slově, dokáže z nich sestavovat slova 
poznává a čte velká a malá tiskací 
písmena, slabiky, slova a věty, které 
pomocí velkých tiskacích písmen 
zapisuje 
čte slova a jednoduché věty 
orientuje se na stránce v knize 
čte jednoduchý text nahlas i potichu 
čte základní interpunkci 
rozumí přečtenému textu 
odpoví ústně na otázky k textu 
řekne vlastními slovy, o čem je přečtený 
text 

velká a malá písmena abecedy 
P-L orientace, pojmy nahoře-
dole, vzadu-vpředu, před-za, 
nad-pod apod. 
práce s knihou: stránka, řádek, 
článek, nadpis, písmeno, slovo, 
věta 
tiché čtení 
intonace textu 

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

naslouchá aktivně druhým, reaguje 
vhodně na pokyny ústní i písemné 
podoby, respektuje střídání rolí v 
rozhovoru  

práce s textem 
čtení s porozuměním 
dialog 
práce s klíčovými slovy 

ČJL-3-1-03 respektuje 
základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

respektuje střídání rolí v rozhovoru, 
zvolí správnou reakci, hledá vhodná 
slova, nezasahuje do řeči mluvčího před 
jejím ukončením 
 

pozdrav, vykání a tykání 
prosba, žádost a poděkování, 
zdvořilostní komunikace  
pravidla komunitního kruhu 
pravidla sněmu 
pravidla vzájemné důvěry a 
respektu 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, 
opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost 

správně vysloví hlásky, správně 
vyslovuje slova, vnímá rozdíl mezi svou 
výslovností a výslovností jiných, pečlivě 
artikuluje 

hlásky a jejich výslovnost, 
dělení hlásek, krátké a dlouhé 
samohlásky, říkanky, 
jazykolamy a hlasová cvičení, 
cvičení z metody Škola 
odhalení hlasu 

ČJL-3-1-05 v krátkých 
mluvených projevech 

mluví vhodným tempem, správně 
intonuje, dělá pauzy, člení mluvený 
projev, vnímá interpunkci v textu  

dechová cvičení 
dramatická hlasová cvičení  
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správně dýchá a volí vhodné 
tempo řeči 

ČJL-3-1-06 volí vhodné 
verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných 
školních i mimoškolních 
situacích 

doplní vhodně mluvený projev mimikou 
a gesty podle situace a obsahu  
rozlišuje spisovná a nespisovná slova 

gesta, oční kontakt, mimika, 
vystupování v rolích, 
jednoduchá vypravování 

ČJL-3-1-07 na základě 
vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

spontánně vypráví  
propojuje vyprávění s gesty a mimikou 
sdílí se o své prožitky 

Vypravování 
Jednoduchá osnova 
Sdílení  
Komunitní kruh 

ČJL-3-1-08 zvládá základní 
hygienické návyky spojené se 
psaním 

vhodně uchopí psací potřeby, správně 
při psaní sedí, píše čitelně 
používá vhodný grafický materiál 
s přiměřeným přítlakem 
ovládá uvolňovací cviky a pravidla pro 
usnadnění psaní psacím písmem 

technika psaní, správné sezení 
a držení psacího náčiní, 
grafomotorické cviky, volné 
psaní, propojování pravé a levé 
hemisféry, psaní na různý 
materiál s použitím různých 
grafických prostředků (tabulka, 
písek, velké formáty aj.) 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary 
písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; 
kontroluje vlastní písemný 
projev 

dbá na čitelnost, skládá písmena do 
slov, čte po sobě vlastní texty s cílem 
objevit a napravit nesrovnalosti  

tvary písmen velké abecedy, 
tvary písmen malé abecedy, 
směr psaní, orientace na 
stránce, opis, přepis, 
doplňovačky, sebekontrola 

ČJL-3-1-10 píše věcně i 
formálně správně 
jednoduchá sdělení 

napíše krátký dopis, pozdrav, 
blahopřání, vzkaz, pozvánku 

psaní s obrázkem, volné psaní, 
vlastní úvaha, jednoduchý 
popis osoby nebo postupu 
práce 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace 
podle dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

chápe návaznost děje, vypravuje podle 
obrázkové osnovy 
 

dějový sled, vypravování, 
obrázková osnova  
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

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

rozliší hlásku a písmeno, rozliší první, 
další a poslední písmeno ve slově, 
skládá písmena do slov, dodržuje 
správné pořadí písmen, sluchově odliší 
a zapíše dlouhé a krátké samohlásky, 
správně zapíše dvojhlásky, správně 
zapíše slova s párovou souhláskou na 
konci i uvnitř slova 

třídění hlásek 
skládání/doplňování písmen 
(první psaní a čtení), zrakové a 
sluchové rozlišování  
abeceda 
dělení slov 
párové souhlásky: b-p, d-t, ď-ť, 
z-s, ž-š, h-ch, v-f 
předpona, přípona a kořen slov 
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ČJL-3-2-02 porovnává 
významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova 
významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova 
příbuzná 

podle vzoru jmenuje slova příbuzná, 
prakticky využívá slov opačného a 
podobného významu, slova nadřazená 
a podřazená  

Slova podobného významu 
(synonyma), slova opačného 
významu (antonyma)  
slova nadřazená, podřazená 
slova příbuzná, kořen slova 
význam slova  
 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí 
slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, 
vlastnost 

skládá věty ze slov 
třídí slova podle kritérií významu a 
formální podoby 

práce se slovy 
slovní druhy - podstatná jména, 
přídavná jména, slovesa 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní 
druhy v základním tvaru 

pozná podstatné jméno v 1. pádě, 
pozná sloveso v infinitivu, v určitém 
tvaru, odliší podstatné jméno od 
přídavného jména, pozná a vyhledá 
v textu předložku a spojku 
uvede jednoduché příklady 
jednotlivých slovních druhů 

Základní slovní druhy – 
podstatné jméno, sloveso, 
spojka, předložka, 
Deset slovních druhů 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném 
projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

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

základní jmenné kategorie 
(pád, číslo, rod) 
základní slovesné kategorie 
(infinitiv, osoba, číslo, čas)  

ČJL-3-2-06 spojuje věty do 
jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými 
spojovacími výrazy 

rozliší větu jednoduchou a souvětí, 
určí větu jednoduchou a souvětí, 
vyhledá a označí základní skladební 
dvojici ve větě jednoduché 

spojky a spojovací výrazy, 
základní zásady interpunkce,  
věta jednoduchá, 
základní skladební dvojice 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu 
druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření 
volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

pozná větu oznamovací, rozkazovací, 
přací a tázací a správně je zapíše, 
použije správnou intonaci při jejím 
vyslovení  

otazník, vykřičník, tečka za 
větou a čárka ve větě, druhy 
vět, interpunkce  
 

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 

pozná tvrdé a měkké souhlásky, 
vyjmenovaná slova  
ovládá pravopisné jevy v jednoduchém 
písemném projevu - tvrdé a měkké 
souhlásky, vyjmenovaná slova 
píše velká písmena na začátku věty a u 
jmen vlastních osob, zvířat a místních 
pojmenování  
 

tvrdé a měkké souhlásky 
vyjmenovaná slova  
stavba věty  
psaní vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném 

recituje básně, 
převypráví jednoduchý příběh 
a pohádku, 

technika hlasitého čtení, 
výrazné čtení, říkanky, 
rozpočítadla, básničky, rým a 
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frázování a tempu literární 
texty přiměřené věku 

čte samostatně knihy, 
doporučuje knihu ostatním, 
seřadí obrázky podle dějové 
posloupnosti a vypravuje podle ní, 
je schopen jednoduché dramatizace 

rytmus, zapamatování 
slyšeného, zapamatování 
přečteného  

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své 
pocity z přečteného textu 

doporučuje knihu ostatním, 
rozmlouvá o svých zážitcích z textu, 
divadelního představení, 
sdílí své pocity s ostatními, hodnotí a 
srovnává  

pravda a fikce v textu, hodnoty, 
pocity autora a čtenáře, kladné 
a záporné hodnocení, 
prožitkové čtení, naslouchání  

ČJL-3-3-03 rozlišuje 
vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění 

porovná text psaný v próze a v poezii, 
pozná a rozlišuje jednotlivé literární 
žánry, 
rozliší a určí verš, sloku, rýmy u 
konkrétního textu 

typické znaky prozaických a 
básnických děl 
poezie, próza, pohádka, bajka, 
pověst 
verš, rýmy, sloka 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s 
literárním textem podle 
pokynů pedaoga a podle 
svých schopností 

vytvoří ilustraci, domyslí konec příběhu, 
pracuje s klíčovými slovy, 
předvídání v textu, reprodukuje 
přečtený text, zapojuje fantazii 

ilustrace 
dramatizace 
klíčová slova 
předvídání 
záznamy 
prezentace 

 
2. období (4. – 5. třída) 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

ČJL-5-1-01 čte s 
porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i 
nahlas 

čte rozličné texty, texty krásné, naučné 
literatury s udržením pozornosti, zajímá 
se o knihy a čte pravidelně knihy  
rozumí písemným pokynům přiměřené 
náročnosti 

uvědomělé čtení nahlas, 
pravidelné čtení potichu, výběr 
knih k četbě, odlišení přímé 
řeči hlasem  

ČJL-5-1-02 rozlišuje 
podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává 

vyhledá informaci 
vybere podstatnou informaci 
zaznamená informaci 
 

shrnutí základní myšlenky, 
kladení otázek v souvislosti s 
textem, klíčová slova, hlavní 
postava, zápletka  

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost 
či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

sestaví text jednoduchého sdělení 
podle návodu tak, aby obsahoval 
všechny důležité informace 
doplní chybějící informace v neúplném 
textu s oporou o příklad 

úplná informace, chybějící 
informace, chybná sdělení 
 
přání, pozvánka, vzkaz, SMS, 
inzerát, plakát  

ČJL-5-1-04 reprodukuje 
obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj 
podstatná fakta 

převypráví stručně děj, shrne obsah, 
pozná podstatná fakta a zapamatuje si 
je,  
zaznamená a vyřídí vzkaz 

rozbor textu, 
vlastní vnímání a hodnocení 
textu,  
vzkaz 

ČJL-5-1-05 vede správně 
dialog, telefonický rozhovor, 

vede dialog, účastní se diskuse, věcně 
telefonuje, sestaví stručný vzkaz 
(naslouchá, reaguje na partnera, 

dialog, zásady zdvořilého 
vedení rozhovoru,  
telefonování, 
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zanechá vzkaz na 
záznamníku 

udržuje oční kontakt, obhajuje svůj 
názor, přistupuje na kompromis) 

diskuse 

ČJL-5-1-06 rozpoznává 
manipulativní komunikaci 
v reklamě 

vyhledá a srovnává reklamy, odhalí 
manipulaci v reklamě, vytváří a 
prezentuje vlastní reklamy  

hra na reklamu, role 
prodávající, kupující 

ČJL-5-1-07 volí náležitou 
intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého 
komunikačního záměru 

čte se správným přízvukem, přirozenou 
intonací, vhodným tempem  
zvolí vhodně spisovnou a nespisovnou 
řeč 

hlasité a tiché dění, vědomá 
modulace hlasu, přímá řeč 
intonace, přízvuk, tempo řeči, 
pauza 

ČJL-5-1-08 rozlišuje 
spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá 
podle komunikační situace 

zvolí vhodně spisovnou a nespisovnou 
řeč 
vyhledává ve Slovníku spisovné češtiny 

řečnická cvičení, diskuze, 
omluva, prosba, přání, 
prezentace 
spisovná, nespisovná, 
hovorová čeština,  
zdrobněliny, 
citově zabarvená slova 

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

píše čitelně, dodržuje formální úpravu,  
sestaví stručný vzkaz (sms), 
napíše pozvánku na akci školy, 
sestaví přání k narozeninám, svátku 
napíše pohled s adresou, 
napíše neformální dopis (kamarádovi, 
dospělé osobě)  

popis, vypravování, pohádka, 
básnička  
vzkaz, pozvánka, dopis, 
pozdrav, SMS, přání 
 

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

člení text na odstavce, dodržuje 
záměrně dějovou posloupnost,  
sestaví osnovu vyprávění, popisu 
napíše vyprávění, popis,                                               
zvolí vhodný nadpis, 
napíše text na dané téma, k obrázku  
vhodně umístí text na formát, 
píše úhledným, čitelným rukopisem, 
vyplní jednoduchý dotazník, přihlášku 

osnova vypravování podle 
dějové posloupnosti,  
vyprávění, popis,  
přímá řeč, 
text k obrázku, text na dané 
téma, reklamní slogan, 
dotazník, přihláška 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

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

rozliší slova podle významu, citového 
zabarvení a spisovnosti, 
tvoří věty s různými významy 
homonym, 
nahrazuje v textu opakující se slovo 
synonymem, 
rozumí pojmům: nadřazená a 
podřazená slova 

synonyma, antonyma, 
homonyma, slova citově 
zabarvená  
slova jednoznačná a 
mnohoznačná, 
slova nadřazená a podřazená 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově 
kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

vyhledává a tvoří příbuzná slova zvláště 
od slov vyjmenovaných, 
ovládá pravopis předpon: nad-, pod-, 
před-, bez-, roz-, 
skloňuje podstatná jména, 

stavba slova, odvozování slov, 
zdvojené souhlásky, obtížné 
souhláskové skupiny, přípony, 
slova příbuzná, psaní předpon, 
tvary slov – skloňování, 
časování 
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časuje slovesa v oznamovacím 
způsobu, utvoří tvary rozkazovacího 
způsobu, určuje kategorie sloves  
skloňuje přídavná jména a určuje 
jmenné kategorie,  
ovládá psaní – je- po předponách v-, ob-
, 
rozlišuje pravopis skupin mě/mně, 
rozlišuje psaní předpon s-, z-, vz- 

(kategorie podstatných jmen – 
rod, číslo, pád, vzor, kategorie 
přídavných jmen – druh, vzor, 
rod, kategorie sloves – osoba, 
číslo, způsob, čas, 
ě/je, 
mě/mně, 
předpony s-, z-, vz-  

ČJL-5-2-03 určuje slovní 
druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

třídí slovní druhy podle 
charakteristických rysů 
rozezná podstatné jméno, přídavné 
jméno, sloveso, příslovce, citoslovce, 
používá správně běžně používané 
předložky a spojky, 
rozezná běžně používaná zájmena a 
číslovky, určí jejich druh, 
rozezná částici na začátku jednoduché 
věty, rozliší částici a, i uvnitř věty od 
spojky 

ohebné - neohebné slovní 
druhy, časuje slovesa,  skloňuje 
jména, mluvnické kategorie 
jmen a sloves, tvary určité a 
neurčité  
 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova 
spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

vyhledává ve Slovníku spisovné češtiny, 
zvolí vhodně spisovnou a nespisovnou 
řeč 

slova spisovná a nespisovná, 
hovorová, koncovky,  
řečnická cvičení, 
omluva, prosba, přání, 
prezentace 

ČJL-5-2-05 vyhledává 
základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební 
dvojici označuje základ věty 

vyhledává podmět a přísudek jako 
základní skladební dvojici, vyhledává 
několikanásobný, nevyjádřený, holý 
podmět, podmět rozvitý  

podmět, přísudek  
podmět vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný, 
holý 
přísudek vyjádřený, jmenný se 
sponou, několikanásobný 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu 
jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí 

určí větu jednoduchou a souvětí, 
určí vzorec souvětí, 
tvoří souvětí podle vzorce (max. 3 věty), 
spojí vhodně věty do souvětí, 
rozvine jednoduchou větu v souvětí, 
používá vhodné spojovací výrazy, 
odděluje věty v souvětí čárkami 

skladba: věta jednoduchá, 
souvětí, vzorce, spojky, 
spojovací výrazy  
 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných 
spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

užívá vhodných spojek ke spojení vět do 
souvětí, 
píše čárky mezi větami v souvětí, před 
běžnými spojkami 

spojky a spojovací výrazy, 
čárky v souvětí, 
vztažná zájmena 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y 
ve slovech po obojetných 
souhláskách 

ovládá vyjmenovaná slova 
určuje koncovky podstatných jmen a 
přídavných jmen podle vzorů (s oporou 
o přehled), 
určuje í, i v koncovkách sloves, shodu 
přísudku s podmětem, 
určí i/y v běžně používaných příbuzných 
slovech 
 

vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná, koncovky 
podstatných a přídavných 
jmen, vzory podstatných jmen 
(a jejich tvary),  
koncovky zájmen, 
shoda přísudku s podmětem, 
slovesa – „í“ v koncovkách 
přítomného a budoucího času 
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oznamovacího způsobu, „i“ 
v koncovkách rozkazovacího 
způsobu 

ČJL-5-2-09 zvládá základní 
příklady syntaktického 
pravopisu 

určí koncovku ve shodě přísudku 
s vyjádřeným podmětem, 
pravopisně správně píše i/y/a v 
koncovkách příčestí minulého a 
přítomného,  
vyhledá v jednoduché větě další 
skladební dvojice a určí řídící a závislý 
člen, 
rozvine holou větu dalšími větnými 
členy 

shoda přísudku s podmětem,  
větný člen řídící a závislý 
 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své 
dojmy z četby a 
zaznamenává je 

vede si zápisky z četby,  
zvládá techniku čtení, 
trénuje výrazné čtení, 
aktivně naslouchá při předčítání, 
zaznamenává předvídané, zdůvodňuje 
předvídané a porovnává je se 
skutečností, 
přečtené knihy zapisuje do čtenářského 
deníku, zaměřuje se hlavně na 
zaznamenání dojmů z četby, obhajuje 
výběr úryvků, 
doprovodí text ilustrací, navrhne 
obálku knihy,  
zúčastní se dramatizace, loutkového 
představení, 
čte potichu i nahlas, rozvíjí čtenářské 
dovednosti 

vlastní a společná četba 
rozličných literárních textů, 
praktické čtení (tiché i hlasité, 
čtení podle rolí), 
poslech literárních textů 
(nahrávky, předčítání), 
čtení s předvídáním, 
čtenářský deník, 
ilustrace, 
dramatizace (dramaturg, 
spisovatel, reportér, vedoucí 
diskuze) 
 

ČJL-5-3-02 volně 
reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní 
literární text  
na dané téma 

přednese referát z přečtené knihy, 
diskutuje, 
vystihne podstatné motivy v textu, 
učí se nacházet poselství v textu, 
přednese báseň, prozaický text, 
učí se psát vlastní texty  

vlastní tvorba textů, volná 
parafráze textů, referát 
z přečtené knihy, 
motivy, 
poselství, 
přednes, 
tvorby vlastních textů 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé 
typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

rozliší prózu od poezie, 
rozliší umělecký a neumělecký text, 
orientuje se v žánrech dětské literatury, 
určí počet slok, veršů, najde rýmující se 
výrazy 
 

literární druhy a žánry (poezie, 
próza, divadelní hra, povídka, 
pověst, báje, pohádka, 
dobrodružná literatura, sci-fi, 
fantasy, detektivní příběh 
apod.), 
rým, verš, sloka, rytmus, 
hledání rýmů, básně na 
pokračování 
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naučný a umělecký text, 
časopisy, znaky prózy, poezie 

ČJL-5-3-04  
při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

užívá elementární literární pojmy 
 

rozbor literárního textu,  
pojmy – autor, spisovatel, 
básník, dramatik, ilustrátor, 
překladatel, vydavatelství, 
vydání, grafická úprava; 
divadelní hra, film, scénář, 
režisér, herec 
přirovnání; 
pojmy - postava, zápletka, 
motiv, poselství 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení 

● Pracujeme s učebnicemi, encyklopediemi, pracovními listy, odbornou literaturou a s 

elektronickými zdroji informací, ve vyšších ročnících s pracovními sešity nakladatelství Taktik. 

Soustředíme se na informace, které nám dávají smysl a úzce souvisí se světem kolem nás. 

Poznatky upevňujeme a prohlubujeme při návštěvách jiných institucí jako je knihovna, 

muzeum, výstavy apod.  

● Vedeme žáky ke kritickému myšlení - porozumět informaci, uchopit myšlenku a prozkoumat ji, 

porovnávat myšlenku s jinými názory a s tím, co už o problému víme, zaujmout stanovisko a 

přijímat za něj zodpovědnost. 

● Žáci jsou vedeni k využívání jazykových znalostí v dalších oblastech učiva.  

● Žáci jsou vedeni k aplikaci pravopisných pravidel v každodenní komunikaci a cíleně v rámci 

dílen tvořivého psaní a postupně i při psaní Spirálky. 

● Žáci se seznamují s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. 

● Žáci si vybírají podle svého stylu učení takové výukové materiály, které jim pomáhají učivo 

procvičit a upevnit. Mají k dispozici poměrně širokou nabídku metod a pomůcek (Montessori 

pomůcky, pracovní sešity, procvičování online, hry a zážitkové aktivity s pomůckami k danému 

učivu) 

2. Kompetence k řešení problémů  

● Pracujeme s chybou, chyba je vnímána jako prostředek k učení, žáci nalézají ve svém textu 

odlišnosti a chyby a hledají zdůvodnění pro správné řešení. 

● Vedeme žáky k dokončování započatých činností. 

● Umožňujeme využívat různé zdroje informací. 

● Používáme metody kritického myšlení. 

● Žáci nalézají pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy a tato pravidla si ověřují.  

● Žákům je probírané téma předkládáno jako zajímavý problém, k němuž hledají klíč. 
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3. Kompetence komunikativní 

● V komunitním kruhu se učíme výstižně formulovat své myšlenky, názory, nápady a zážitky, 

říkat to podstatné. Žáci mají dostatek prostoru k vyjádření, každý má příležitost říct, co 

potřebuje.  

● Věcnému vyjadřování k danému problému se učíme při práci ve dvojicích, při skupinové práci, 

při přípravách prezentací, referátů a projektové výuky. 

● Od počátku školní docházky vedeme žáky k zvládání správné techniky psaní s důrazem na 

analýzu písma a logického uspořádání jednotlivých tahů. pravidelným nácvikem, nápodobou, 

rozvíjením vnitřní motivace a porozuměním grafickým znakům a tahům. Značnou pozornost 

věnujeme pohybovým aktivitám, které pomáhají žákům své tělo uvádět do vzájemné 

harmonie, upevnit potřebné dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky. 

● Ve výuce vedeme žáky ke kultivované komunikaci, kterou pak v praxi využíváme v kontaktu s 

okolním světem, ve dnech v terénu nebo při slavnostech pro rodiče. 

● Rozhovor je v naší škole důležitou součástí dne. Při vzájemné komunikaci se učíme 

naslouchání, vhodnému reagování a argumentování, a to v komunitních kruzích, aktivitách, 

práci, učení, při řešení problémových úloh, prezentacích na Sněmu. 

● Především při skupinové práci na projektech, při zpracovávání referátů, čtenářských dílnách 

pracujeme s informacemi, vybíráme podstatné z textu, hledáme souvislosti a vztahy v textu. 

Učíme se výstižně a jednoduše zaznamenávat své myšlení a názory a souvisle mluvit podle 

stručných poznámek. Pracujeme s písemnými instrukcemi. 

● Pracujeme s vhodnými jazykovými a výrazovými prostředky řeči (artikulace, intonace, síla 

lidského hlasu). Vedeme rozhovory, čteme různé typy textů, pracujeme s často používanými 

cizími slovy (terminologie v předmětech). Neustálou prací s informacemi si rozvíjíme slovní 

zásobu.  

● Žáci jsou vedeni k aktivnímu naslouchání, přijímání i vytváření popisné zpětné vazby, 

propojování verbální a neverbální složky v komunikaci, konkrétním projevům respektu. 

● Komunikaci vnímáme jako prostředek a žáci si osvojují různé způsoby – sdílení, dialog, 

prezentace, přednáška, diskuze, beseda aj. 

. 4. Kompetence sociální a personální 

● Žáci mohou diskutovat se spolužáky i pedagogy. 

● Žáci pracují ve dvojicích, skupinkách či týmech na společném úkolu. 

● Žáci ve věkově smíšeném prostředí vyučují druhé (provázejí je konkrétním učivem, 

napomáhají s dílčími úkoly, prověřují míru dosažených znalostí). 

● Žáci rozvíjí konkrétní způsoby projevu respektu a úcty k druhým i k sobě prostřednictvím 

komunikace – vyjádření podpory, názoru, omluvy, poděkování, prosby aj. 

● Žáci popisují i své pocity a prožívání, zvědomují si průběh aktivit a prožitých zkušeností skrze 

vyjádření ve skupině. 

● Žáci se postupnými kroky podílí na vytváření bezpečí a důvěry, v němž se může rozvíjet každý 

žák. 
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● Žáci si pravidelně do Spirálky zapisují své postřehy z týdne a rozvíjí tak svou citlivost a 

vnímavost vůči jevům uvnitř sebe i druhým. 

● Žáci se inspirují příběhy literárních postav a jejich vlastnostmi a dovednostmi. 

. 5. Kompetence občanské 

● Žáci se seznamují s literárními texty českých i zahraničních autorů a chápou jejich význam pro 

národní dědictví a vysvětlí jejich význam.  

● Žáci odhalují souvislosti mezi svým vlastním životem a životem lidí z období důležitých 

historických či společenských událostí.  

● Je podporována potřeba tvořivého literárního projevu, recitace, četby, dramatizace, 

výtvarného či hudebního vyjádření a dalších kulturních aktivit. Každoročně se realizují 

slavnosti, na nichž se mohou podělit o své dovednosti a popsat svou práci. 

. 5. Kompetence pracovní 

● Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní.  

● Žáci uvědoměle udržují v čistotě a pořádku svěřený učební prostor. 

● Žáci uvědoměle pracují s takovými pomůckami, které jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti. 

V případě potřeby ví, na koho se obrátit s prosbou o podporu. 
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7.2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – Anglický jazyk 

Název předmětu: Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 

Osvojování anglického jazyka vnímáme jako nástroj ke komunikaci z perspektivy širokého 

komunikačního pole a jeho možností přesahující oblast zkušeností zprostředkovaných v rámci 

mateřského jazyka, tedy slouží k získávání a chápání informací získaných v rámci širšího světa, anglicky 

mluvících zemí a celé integrované Evropy. 

Cílem osvojování anglického jazyka je dorozumění se v cizojazyčném prostředí jakožto 

prostředku sebeprosazení, poznání světa a jeho odlišných kultur či rozšíření možností uplatnění v rámci 

propojenosti světa. Umožňuje poznávat způsoby života odlišných kultur a chápat tak lépe odlišné 

postoje, tradice a zvyky a rozvíjet tak svou toleranci k těmto kulturám. Výuka také přispívá ke snižování 

jazykové bariéry jednotlivých žáků v jejich osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění.  

Výuka anglického jazyka probíhá v kmenových třídách i v prostředí přirozeném pro danou 

komunikační oblast (les, louka, park, ulice, obchod, dopravní prostředek…). Součástí výuky jsou i 

setkání s rodilými mluvčími, která probíhají v rámci celoškolních akcí (exkurze, výstavy, divadelní 

představení). 

Výuka probíhá ve škole od 2. ročníku. Prioritním zájmem školy je vytvářet takové podmínky 

pro prvotní setkávání se s cizím jazykem, aby žáci k danému předmětu získali kladný vztah a osobně jej 

přijali jako efektivní a žádoucí prostředek, jakým se lze domluvit s okolním cizojazyčným světem. 

Záměrem školy je učivo jednotlivých předmětů v rámci daného časového období co možná nejvíce 

propojovat a vycházet vstříc potřebám a zájmu dětí. Z tohoto důvodu je spolupráce jednotlivých 

pedagogů a dětí na obsahu vyučovacího předmětu velmi žádoucí a potřebná. Pedagog, jako průvodce 

vzdělávacího procesu, volí příslušné metody práce, výukové styly a organizační formy práce, díky 

čemuž jsou respektovány odlišné učební styly a potřeby žáků. 

Požadavky na vzdělání v cizím jazyce vychází se Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky. Vzdělání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 v 1.-3. třídě a A2 v 4. - 5. třídě. 

S ohledem na přirozený postup osvojování jazyka se osvojené dovednosti v druhém ročníku omezují v 

rámci receptivní složky na oblast poslechovou, v rámci produktivní na složku mluvení. Počínaje 3. 

ročníkem, jsou receptivní dovednosti obohaceny o složku čtení a produktivní dovednosti o složku 

psaní.  

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka probíhá ve škole od 2. ročníku. Prioritním zájmem školy je vytvářet takové podmínky 

pro prvotní setkávání se s cizím jazykem, aby žáci k danému předmětu získali kladný vztah a osobně jej 

přijali jako efektivní a žádoucí prostředek, jakým se lze domluvit s okolním cizojazyčným světem. 

Záměrem školy je učivo jednotlivých předmětů v rámci daného časového období co možná nejvíce 

propojovat a vycházet vstříc potřebám a zájmu dětí. Z tohoto důvodu je spolupráce jednotlivých učitelů 

a dětí na obsahu vyučovacího předmětu velmi žádoucí a potřebná. Pedagog jako  průvodce 

vzdělávacího procesu volí příslušné metody práce, výukové styly a organizační formy práce, díky čemuž 

jsou respektovány odlišné učební styly a potřeby žáků. Standardní délka vyučovací hodiny má 45 minut 

a od 3. ročníku je organizována do delších časových bloků. 



42 
 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 11 hodin na 1. stupni ZŠ 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 0 +2 3 3 3 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pro 1. stupeň 

1. období (1. – 3.ročník) 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

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 

 Je schopen pozdravit, poděkovat a 
odpovědět na otázky: 

- How are you? 
- What’t your name? 
- What is this? 
- How old are you? 

Pokyny: Stand up, Sit down, 
Make a circle, Listen, Look.  
 
Činnosti a aktivity (run, jump, 
swim,...) 

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

Tvoří kladné a záporné věty se 
slovesem: to be, have got, like 
 
Používá větnou konstrukci “This is 
a/an..” 
 
 
Používá prepositions of place (on, in, 
under) 

Barvy 
Čísla 
Zvířata 
Ovoce 
Jídlo 
 
Rodina a domov 
Ve škole 
Části těla a oblečení 
Pocity a nálady 
Počasí a roční období 
Na hřišti 
Prázdniny a svátky 
V obchodě 

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

Rozpozná známá slova a slovní spojení.  Happy Street 1 

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 

Seřadí obrázky dle příběhu, zakroužkuje 
správnou variantu. 

Obrázkové slovníky 
Mluvící loutka 



43 
 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a 
psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

Porovná fonetickou a grafickou podobu. 
Spojí obrázek s napsaným slovem. 
Doplní chybějící písmeno. 
Zakroužkuje správnou podobu slova. 

Flashcards 
Pexesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. období (4. – 5.ročník) 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

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

 Je schopen pozdravit, poděkovat, 
požádat, poprosit o pomoc a odpovědět 
na otázky: 

- What do you like doing? 
- Where are you from? 
- What is the weather like? 
- What is your favourite…? 

Pokyny: Read, Go upstairs, 
Log in/out, Turn the computer 
on/off. Move. 
 
 
 

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  

Je seznámen s: 
- časováním sloves like, can 
- tvorbou větné konstrukce pro 

present simple včetně záporu a 
otázky 

- tvorbou větné konstrukce pro 
present continuous včetně 
záporu a otázky 

- tvorbou W/H otázek 
- prepositions of time (on, in at) 
- vyjádřením minulosti pomocí 

was/were 

Já a můj den 
Rodina a přátelé 
Jídlo a restaurace 
Město a doprava 
Počasí a příroda 
Určování času 
Nákupy a oblékání 
Povolání a činnosti 
Trávení volného času 
Cizí země 
Prázdniny 
Co se stalo 

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

Zachytí konkrétní informace (např. o 

předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových 

údajích) 

Vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující téma 

nebo obsah daného textu. 

Poslech reálné angličtiny  
You tube - React chanell 
Videohodiny  
 

CJ-5-2-01 se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  

Aktivně osloví anglicky mluvícího 
dobrovolníka. 

Kruh 
Check list  
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Samostatně sdělí informace o sobě, své 
rodině a přátelích. 
 
Slovně popíše obrázek týkající se 
probíraného tématu. 

It’s me 
 
 
 
 
 

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

Reaguje pomocí slov, jednoduchých 

slovních spojení a vět na otázky týkající 

se jeho samotného a dalších 

probíraných témat. 

Zeptá se na konkrétní informace. 

Have you got…..? 

Do you like….? 

Can you… ? 

Tvorba otázek 
 
Games: 
Find somebody who.. 
 

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

Doplní patřičnou informaci, Odpovídá 

na otázky, týkající se např. osob, 

předmětů, zvířat, číselných či časových 

údajů. 

Práce s textem 
Porozumění textu 

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

Přečte krátký text, porozumí obsahu 
pomocí vizuální opory a dohledání slov 
ve slovníku. 

Happy Street 2 
Práce se slovníkem 

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 

Napíše jednoduchá slovní spojení a věty, 

ve kterých představí sebe, své přátele a 

členy své rodiny. 

Sestaví s použitím slov, jednoduchých 

slovních spojení a vět krátký pozdrav, 

dotaz či vzkaz. 

Vzkaz 
Dopis 
 

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

Doplní informace číselné i nečíselné 

povahy (např. číslice, slova, slovní 

spojení), které se týkají jeho osoby, 

rodiny a kamarádů. 

My ID 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení 

● Angličtina se dotýká života děti, proto k ní pomáháme tvořit pozitivní vztah a snažíme se ukázat 
smysl a význam učení cizího jazyka. 

● Žák organizuje a řídí si vlastní učení, projevuje ochotu pracovat samostatně. 
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● Sleduje a reflektuje svoje pokroky v rámci svého portfolia. Hledá způsoby, jak si zapamatovat 
slovíčka, slovní spojení. 

2. Kompetence k řešení problémů 

● Poslouchá pozorně příběhům za účelem odhalení pointy za pomoci daných vodítek 

● Reaguje na kognitivní požadavky k úkolům: spojuje, počítá, rozlišuje. 

3. Kompetence komunikativní 

● Žák rozlišuje význam slov a myšlenek non-verbálně: ukázáním, mimikou, gestikou, atd.  

● Vykazuje receptivní porozumění a snahy vyvozovat význam slova, slovního spojení na základě 
daného kontextu.  

● V rámci výuky se učí rozumět pokynům učitele a jednat podle nich. Verbálně přispívá do 
komunikační situace, pokud je mu dán podnět.  

● Cizí jazyk vnímá jako vhodný komunikační kód pro překonání jazykových bariér. 

4. Kompetence sociální a personální 

● Jeví sebedůvěru pro vlastní úspěchy jak v oblasti překonání vlastních komunikačních bariér. 

● Respektuje pravidla individuální i týmové práce.  

● Při prezentaci své práce se učí vyjádřit svůj názor a dává prostor druhým v jejich vyjádření. 

5. Kompetence občanské 

● Žáci se podílí na vytváření skupinových pravidel a norem a na jejich dodržování. 

● Svou činností se podílí na bezpečném a příjemném prostředí třídy. 

6. Kompetence pracovní 

● Reaguje přiměřeně na zavedené rutinní postupy, změny činností.  

● Dovede respektovat systém výuky, vykazuje pečlivost a radost z práce na pracovních listech 

● Pracuje samostatně tam, kde je třeba.  

● Žák se orientuje v umístění pomůcek a materiálů, samostatně s nimi manipuluje a efektivně 
užívá, pečlivě je ukládá zpět na místo. 
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7.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace - Matematika 

Název předmětu: Matematika  

Charakteristika předmětu 

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. Je 

rozdělen do čtyř oblastí: 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, si žáci osvojují aritmetické 

operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové 

porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 

Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.  

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

závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. 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.  

 V tematickém okruhu 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, učí se porovnávat, odhadovat, měřit 

délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev.  

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

při nichž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, 

pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Vedem děti k poznání, že ve skupině často 

vymyslí více řešení než jednotlivec. Nepostradatelnou součástí je práce s chybou, často jako potřebným 

krokem ke správnému řešení. 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky 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.  

Žákům je nabízena matematika různými metodami a formami práce zaměřenými na jejich 

iniciativu, na zapojení a zvládání učiva na základě vlastních aktivit žáků. Matematika je pojímána 

především jako nástroj pro řešení praktických situací, se kterými se děti i dospělí setkávají v 

každodenním životě. Je z velké části postavena na manipulaci s didaktickým materiálem, který 

usnadňuje pochopení podstaty jevů a práci ve skupinách. Ve výuce je prostor pro kreativitu a rozvoj 

schopnosti řešit dosud neznámé úkoly, hledat cesty k řešení v situacích, kdy není dán přesný postup a 

v úvahu přichází i více řešení. 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. Žáci mohou využívat prostředky 

výpočetní techniky, jako jsou kalkulátory, počítačový software a výukové programy.  

Často využíváme práci ve skupině jako nástroj k vyvozování závěrů a pravidel, zdroj inspirace 

k různým řešením, vzájemnému sdílení postřehů a také ke vzájemné kontrole výsledků a postupů. 
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Výuka matematiky u žáků rozvíjí: 

• schopnost samostatně přemýšlet, řešit problém, vytvářet vlastní originální řešitelské 

strategie 

• schopnost diskutovat a obhajovat svůj názor, logicky vystavět argumentaci 

• schopnost vysvětlit svůj způsob řešení, schopnost pomoci druhému při řešení problému 

• zvládnutí základních početních dovedností, schopnost použít matematické nástroje na řešení 

problémů z reálného světa 

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka se realizuje ve věkově smíšené skupině, kde se může uplatnit vzájemné učení. 

Minimálně tříkrát týdně probíhá matematika v podobě kmenového vyučování, kde je velký 

prostor pro individuální postup. Žáci samostatně nebo ve skupinách řeší úlohy z různých 

matematických prostředí nebo pracují na pomůckách. Každý žák postupuje svým tempem podle 

týdenních plánů nebo dohodě s vyučujícím.  Volí si stupeň obtížnosti. Třída je vybavena matematickým 

materiálem, který respektuje zásady pro připravené prostředí. Pravidelně je zařazována skupinová 

práce. 

Podle potřeb tříd zařazujeme tzv. Dílny matematiky, v nichž je propojováno několik témat, 

každé samostatně na jiném stanovišti. Žáci prakticky uplatňují a prověřují si získané matematické 

dovednosti, dosažený stupeň obtížnosti a prohlubují si dosavadní poznatky a zkušenosti. Žáci společně 

zkoumají matematiku jako součást běžného života, vymýšlí praktické úlohy a diskutují o možných 

řešeních. 

 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 20 hodin na 1. stupni  

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 4 4 4 4 4 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího procesu pro 1. stupeň 

1. období ( 1. - 3. ročník) 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

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

přiřadí číslo k množství a 
množství k číslu v oboru do 
1000 

numerace do 1000 
peněžní model 
grafické znázornění čísla 
zápis čísla a jeho čtení 
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M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

čte a zapisuje čísla v desítkové 
soustavě 
porovnává čísla v oboru do 
1000 

čísla 0 – 1000 
vztahy větší, menší, 
rovno, 
znaménka  <, >, = 

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

orientuje se v číselné řadě do 1000 
počítá po jednotkách, desítkách a 
stovkách 
zobrazí číslo na číselné ose 
rozloží číslo  

číselná řada 
číselná osa 
rozklad čísla na stovky, desítky 
a jednotky 

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

sčítá a odčítá čísla v oboru do 1000 
násobí a dělí v oboru malé násobilky 
násobí a dělí čísly 10,20,30,40,50...100 
dělí dvojciferná čísla i mimo obor 
násobilek 
zaokrouhluje na desítky a stovky 

sčítání a odčítání do 1000 
násobilka, dělení 
násobení a dělení násobky 10 
dělení se zbytkem 
zaokrouhlování na desítky a 
stovky 

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

při řešení úloh uplatňuje osvojené 
početní operace 
tvoří úlohy z praktického života 

slovní úlohy 
praktické využití 
matematických operací 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

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

čte a určí časové údaje na hodinách 
orientuje se v kalendáři 
provádí jednoduché převody jednotek 
času 

různé druhy hodin 
digitální zápis 
jednotky času 

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

hledá a popisuje různé závislosti v praxi 
(např. cena zboží, vzdálenost…) 

závislosti a jejich vlastnosti 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, 
schémata, posloupnosti čísel 

čte a doplňuje tabulky násobků 
orientuje se v grafech 
používá tabulku jako nástroj organizace 
souboru objektů 

práce s údaji, tabulkami, ceníky 
tabulková evidence prostředí 
Bus 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

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

vyhledává na příkladech z praxe, popíše 
základní rovinné útvary 
poznává a modeluje základní tělesa 
postaví podle plánu stavbu z krychlí 
 

bod, přímka, úsečka, lomená 
čára, kružnice 
trojúhelník, čtverec, obdélník, 
kruh 
kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec 
stavby z krychlí 
síť krychle 
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M-3-3-02 porovnává velikost 
útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

porovnává základní geometrické 
obrazce a tělesa 
narýsuje, odhadne a změří délku úsečky 
prakticky používá jednotky délky 

velikost, shodnost 
měření věcí a předmětů 
odhad a měření délky úsečky 
jednotky délky 

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

vyhledává na příkladech z praxe 
souměrné útvary 
dokreslí jednoduchý souměrný obrázek, 
útvar 

práce se čtvercovou sítí 
osová souměrnost 
 

 
 
2. období (4. - 5.ročník) 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...  

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01 využívá při 
pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 

využívá asociativnost a 
komunikativnost sčítání a 
násobení k efektivnějším 
výpočtům 
řeší příklady se závorkami a více 
početními výkony se správným 
pořadím výpočtů 

vlastnosti početních operací s 
přirozenými čísly 
závorky 
pořadí početních výkonů 

M-5-1-02 provádí písemné 
početní operace v oboru 
přirozených čísel 

ovládá písemné algoritmy 
početních operací sčítání, 
odčítání, násobení a dělení v 
oboru přirozených čísel 

písemné sčítání a odčítání  
do 1 000 000 
písemné násobení jednociferným až 
trojciferným číslem 
písemné dělení jednociferným a 
dvojciferným číslem 

M-5-1-03 zaokrouhluje 
přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených 
čísel 

zaokrouhluje na tisíce, 
desetitisíce, statisíce... 
odhaduje a kontroluje výsledky 
početních operací 

zaokrouhlování přirozených čísel na 
daný řád 
předběžné odhady výsledků 
 

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

řeší slovní úlohy, navrhuje 
různé postupy 
řeší jednoduché rovnice s 
jednou neznámou 
řeší jednoduché nerovnice 

slovní úlohy s více početními 
operacemi 
praktické využití matematických 
operací 
rovnice, nerovnice 

M-5-1-05 modeluje a určí část 
celku, používá zápis ve formě 
zlomku 

zapíše a přečte zlomek 
graficky vyznačí zlomek 
 

čtení a zapisování zlomku 
znázornění vztahu mezi částí a 
celkem pomocí zlomku 
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M-5-1-06 porovná, sčítá a 
odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru 
kladných čísel 

na příkladech z běžného života 
řeší a tvoří úlohy k určování 
části celku 
 

sčítání a odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem 

M-5-1-07 přečte zápis 
desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty 

vysvětlí a znázorní vztah mezi 
celkem a jeho částí vyjádřenou 
desetinným číslem na 
příkladech z běžného života 
přečte, zapíše, znázorní 
desetinná čísla v řádu desetin a 
setin na číselné ose, ve 
čtvercové síti nebo v kruhovém 
diagramu 

desetinná čísla 
čtvercová síť 
kruhový diagram 

M-5-1-08 porozumí významu 
znaku „−“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose  

na praktických situacích vysvětlí 
záporná čísla 
přečte a zapíše záporná celá 
čísla 
znázorní záporná čísla na 
číselné ose 

číselná osa – kladná a záporná část 
měření teploty, čtení a zápis hodnot 
na teploměru 
vyjádření dlužné částky 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a 
třídí data 

pozoruje závislosti a vztahy 
vytváří projekty orientované ke 
statistice 

sběr dat a jejich zpracování 
aritmetický průměr 
 

M-5-2-02 čte a sestavuje 
jednoduché tabulky a diagramy 

čte graficky vyjádřené závislosti 
používá tabulky a grafy k 
modelování a řešení různých 
situací 

tabulky, grafy a diagramy 
soustava souřadnic 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní 
základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce  

zkonstruuje jednoduché 
rovinné útvary ve čtvercové síti 
i bez ní 
popisuje základní vlastnosti 
útvarů 

práce s geometrickými útvary, 
značení a konstrukce 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky 
úsečky; určí délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 

prohlubuje zkušenosti s 
měřením v geometrii 
poznává pravidelné 
mnohoúhelníky, určuje jejich 
obvod 

měření délky v daných jednotkách 
jednotky délky a jejich převody 
obvod mnohoúhelníku 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a 
kolmice 

sestrojí rovnoběžky a kolmice 
využívá kolmost a rovnoběžnost 
při konstrukci rovinných útvarů 

rovnoběžky, různoběžky, kolmice a 
jejich konstrukce a zápis 
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M-5-3-04 určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu  

prohlubuje zkušenosti o obsahu 
a objemu pomocí čtvercové sítě 

jednotky obsahu 
obsahy geometrických rovinných 
tvarů 
práce s čtvercovou sítí 

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

rozpozná symetrické útvary 
dokreslí útvar souměrný podle 
osy 
určí osy souměrnosti 

osová souměrnost 
práce s čtvercovou sítí 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

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 

ovládá a používá různé 
řešitelské strategie (pokus-
omyl, řetězení od konce...) 
objevuje zákonitosti jako cestu 
k urychlení řešení úlohy 
poznává úlohy s větším počtem 
řešení 

slovní úlohy s netradičními postupy, 
logické úlohy, magické čtverce, 
rébusy 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení  

● Umožňujme žákům zvolit si vlastní cestu osvojování matematického učiva. 

● Při práci s týdenním plánem a mapou učiva podporujeme schopnost plánovat a organizovat svou 

práci. 

● V rámci závěrečné reflexe vedeme žáky k zhodnocení jejich práce, co se mu dařilo, nedařilo a 

proč.  

● Zejména při matematice v terénu usilujeme o propojení získaných informací s běžným životem. 

● Žáci aktivně vyhledávají uplatnění výukových témat v terénu a opačně, jsou jim ze života 

předkládány témata, v nichž mohou prověřit své matematické znalosti a dovednosti. 

2. Kompetence k řešení problémů  

● Zařazujeme problémové úlohy, při kterých mohou žáci uplatnit vlastní způsob řešení. 

● Rozvíjíme logické myšlení v různých matematických prostředích podle didaktiky pan profesora 

Hejného. 

● Vedeme žáky k tomu, aby sami nalézali a odhalovali zákonitosti a pravidla v matematice. 

● Žáci často diskutují o různých přístupech k řešení nějaké úlohy a přemýšlí tak nad problémem 

v širších souvislostech. 

● Pracujeme s materiály obsahujícími kontrolu, vedeme žáky k odhalování vlastních chyb a 

ověřování svých výsledků a postupů řešení. 
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● Dbáme na názorné vyobrazení daného problému pro snazší představivost, názorné nákresy, 

konkrétní příklady. Žáci si postupně vytváří vlastní schémata, která jim pomáhají v uchopení a 

pojmenování hlavního problému. 

3. Kompetence komunikativní  

● Vytváříme příležitosti k diskuzím žáků nad různými způsoby řešení. Často je individuální kontrola 

podle vzorů až na posledním místě, upřednostňujeme skupinovou práci nebo práci ve dvojicích. 

● Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání a vytváření popisné zpětné vazby.  

● Žáci mají příležitost prokázat porozumění výukovému tématu také prostřednictvím vytvoření 

vlastního zadání pro skupiny a případně demonstrovat na postupných krocích jeho řešení v rámci 

skupiny v ročníku či celé třídy. 

4. Kompetence sociální a personální  

● Umožňujeme žákům pracovat ve skupinách, rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé 

role. 

● Podporujeme vrstevnické vyučování. 

● Rozvíjíme u žáků postupnými kroky jejich sebehodnocení a odhad úrovně, kterou zvládají. Mohou 

si ji na konkrétních příkladech a zadáních prověřovat a zvyšovat tak svou odbornost (prohloubení 

témat). 

● Žáci jsou podporováni v samostatnosti a zdolávání výzev, posilují tak své zdravé sebevědomí a 

zvládání i náročnějších podmínek či zadání. 

5. Kompetence občanské  

● Vedeme žáky k respektování názorů druhých. 

● Využíváme situace z reálného života, problémů ochrany přírody (např. spotřeba vody...). 

● Žáci se inspirují svým bezprostředním okolí při vyhledávání témat pro záznamy do grafů a 

tabulek.  

6. Kompetence pracovní  

● Vedeme žáky ke zvládnutí finanční gramotnosti. 

● Seznamujeme žáky s žitím matematiky v různých profesích. 

● Podporujeme žáky v uplatnění matematických dovedností v konkrétních projektech. 

● Žáci si osvojují postupné kroky, které vedou od pojmenování hlavní výzvy až po dokončení práce. 
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7.4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura – Umění a kultura 

Název předmětu: Umění a kultura  
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

Předmět Umění a kultura poskytuje individuální možnost výtvarného a hudebního vyjádření, vede k 

toleranci a poznávání umění, k odvaze sebevyjádření. 

Cílem předmětu je jednak rozvoj schopnosti vnímat umění v kontextu doby, uměleckého stylu či 

prostředí, odkud pramení, jednak jako výrazový prostředek, jehož prostřednictvím můžeme 

komunikovat, a jako nástroj relaxace či aktivizace organismu. Během výuky se tak žáci seznamují 

s tvořivým i pasivním uchopením této oblasti. 

Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace, k chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako 

neoddělitelné součásti lidské existence.  

V širších sociálních a kulturních souvislostech vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, 

národů a národností. 

V rámci této oblasti klademe důraz na rozvoj tvořivého myšlení i konkrétních dovedností, které 

tvořivost rozvíjejí. Je velmi důležitou a nepostradatelnou součástí vzdělávání a prolíná všechny oblasti 

školy.  

 

Organizační rozčlenění oboru 

Tento předmět sestává ze složky hudební, výtvarné a příležitostně dramatické, divadelní či filmové. 

Probíhá jak odděleně, tak jako součást projektů a celkově prolíná běžnou výukou. 

Výuka hudební výchovy je začleněna do komunitních kruhů, kdykoliv během dne jako aktivizační nebo 

svolávací prvek a z části při přípravách a realizacích celoškolních shromáždění a slavností pro rodiče. 

Často bývá součástí oslav a připomínek důležitých období roku. V rámci výuky navštěvují žáci během 

školního roku veřejná hudební vystoupení nebo je sami připravují. Zveme profesionální hudebníky a 

nabízíme širokou škálu různých hudebních nástrojů a prostředků k sebevyjádření.  

Výtvarná výchova probíhá často v samostatném bloku, u mladších dětí je pravidelně začleňována do 

Dne v terénu.  

Výuka probíhá ve věkově smíšené skupině ve třídě, v blízkém okolí školy nebo v přírodě, na výstavách, 

kulturních akcích, koncertech, či ve spolupráci s jinými organizacemi. 

 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 15 hodin na 1. stupni. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 2+1 2+1 2+1 3 3 

 

Obor Hudební výchova 

V předmětu hudební výchova si žáci osvojují hudební výrazové prostředky, tedy rytmus, melodii, 

harmonii, tempo a dynamiku, které jim pak pomohou přesněji vyjádřit jejich prožitky, rozpoložení, 

postřehy a pohled na svět. Podporujeme žáky také v poslechu, vedeme skrze vlastní prožitek k toleranci 
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různých hudebních stylů. Učí se vnímat hudbu jako relaxační prvek, který zní v nás a kolem nás. 

Seznamujeme žáky s vývojem hudebních stylů v průběhu staletí. 

Využíváme hudbu také jako způsob sebevyjádření – svých pocitů, příběhů. 

Ve výuce jsou využívány dostupné hudební nástroje, preferovány z přírodních materiálů, evropské 

tradiční i netradiční (melodické, rytmické, rytmicko-melodické, dechové, dřevěné i kovové atd.).  

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na do oblastí: 

• Vokální činnost – práce s hlasem, kultivace mluveného a pěveckého projevu, rozvoj a upevnění 

pěveckých dovedností, včetně intonace a nasazení tónu, práci s dechem 

• Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje, jejich využití při reprodukci a produkci, 

uplatnění všech výrazových hudebních prostředků 

• Hudebně pohybová činnost – prvky intuitivní pedagogiky, ztvárnění hudby pohybem, 

dramatizace poslechových skladeb a písní prostřednictvím tance a gest, nácvik základních 

tanečních kroků 

• Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob, hudebních forem, 

citové prožívání, rozpoznání emočních nálad 

 

Principy práce:  

● připravené prostředí s hudebními pomůckami, které žák využívá v rámci svých možností a 

potřeb  

● respektování místa a spolupráce se spolužáky  

● společné zpívání a hraní na celoškolních nebo třídních kruzích - aktivizující prvek  

● podpora hraní na nástroje, experimentování a výroba netradičních hudebních nástrojů 

● osvojování principů bubnování na jambee, boomwhackers 

● využití odborníků jako expertů na daný předmět - odborné pořady  

● uplatňování prvků intuitivní pedagogiky a metody Školy odhalení hlasu (werbeck metoda) 

● aktivity z artefiletického pojetí hudební výchovy (důraz na proces, nikoli výsledek) 

● důraz na prožitek a následné využívání hudebních aktivit na jeho reprodukci či zprostředkování 

 

 

 Vzdělávací obsah vyučovacího procesu pro 1. stupeň 

1. období (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák ... 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase  
 

upevňuje se základy správného 
zpěvu 
intonuje v přiměřeném rozsahu 
intonuje předem poslechnutý 
jednoduchý rytmicko-melodický 
motiv 
zvládá jednoduchý rytmický 
kánon 
zpívá písně ve 2/4 , ¾ rytmu 
rozpozná a respektuje předehru 
a dohru 

hlasová hygiena 
dechová cvičení a systematická 
práce s dechem - zapojení celého 
těla,  
rezonanční tón a místo na těle 
hry se zvukem a tónem 
nasazení a tvoření tónu, 
výslovnost 
postavení těla 
„rozezpívávací“ cvičení 
upevňování hlasového rozsahu  
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písně lidové, koledy, umělé 
písničky durové i mollové, česká 
hymna 
rytmicko-melodické  kánony 
intonace 
nástupy, ukončení písně, 
dynamika, tempo 
písně pro sólo i sbor 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje v 
rámci nejjednodušších hudebních 
forem  
 

rytmizuje jednoduchá slova, 
slovní spojení či věty 
na základě textu vytváří vlastní 
rytmizaci  
tvoří vlastní melodii 
k jednoduchým veršům a 
říkadlům 
k jednoduchým rytmům vymýšlí 
svůj text (slova, slovní spojení) 
pro rytmické hraní využívá své 
tělo 

dětské popěvky, rozpočítávadla, 
říkadla, rčení, pranostiky 
melodizace říkadla 
rytmické tleskání, dupání 
říkadla, básničky 
jednoduché popěvky a písničky 
s dramatizací a hrou na tělo 

HV-3-1-03 využívá jednoduché 
hudební nástroje k doprovodné 
hře  
 

používá jednoduché rytmické 
nástroje 
vymýšlí a hledá v okolí zajímavé 
rytmické nástroje 
doprovází písně či rytmy na 
rytmické nástroje 
k doprovodu písně využívá i hru 
na své tělo 
doprovází i předehru, mezihru a 
dohru 

Boomwhackers 
Různé druhy bubínků, dřívek, 
chrastidel 
Vlastnoručně vyrobené nástroje 
(dešťová hůl, dřívka) 
Přírodniny (kamínky, plavené 
větvičky, semena) 
ostatní zajímavé rytmické 
nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na 
znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie  
 

pohybuje se do rytmu hudby 
(krok, poskok, taneční krok) 
zatancuje jednoduchý tanec 
připojí vhodný pohybový projev 
k písni a skladbě 
pozná směr melodie a znázorní 
ho pohybem 
taktuje do 2/4 a 3/4 rytmu 

2 dobý, 3 dobý rytmus  
hudebně pohybové hry, 
pantomima 
pochod, polka, ukolébavka, 
mazurka 
jednoduché taneční prvky 
dirigování – taktování, aktivity 
s dynamikou a vedení orchestru, 
sboru 
důraz 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby  

rozliší a určí výšku tónu, délku 
tónu, a sílu tónu 
určí tempo skladby a v ní si všímá 
změn 
určí náladu skladby a vymýšlí jí 
název 
pozná opakující se části 
hledá shody a rozdíly mezi 
jednotlivými hudebními 
ukázkami 

tóny vysoké a hluboké, krátké a 
dlouhé, slabé - silné  
tempo, dynamika, rytmus 
melodické opakování 
citové prožívání hudby - smutek, 
radost, vhodný název vycházející z 
poslechu 
malá písňová forma 
melodie stoupavá a klesavá 
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HV-3-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální  

při poslechu rozezná doprovod 
hudebními nástroji či bez 
doprovodu 
rozezná skladbu instrumentální, 
inst.-vokální, vokální, bez 
doprovodu 
rozumí pojmům skladatel, autor 
textu, text písně, hymna, 
repetice, předehra, mezihra, 
dohra 
seznamuje se při poslechu 
s hudebními nástroji 

hudební ukázky instrumentálních, 
vokálních a vokálně -
instrumentálních  skladeb, jejich 
tvorba 
píseň, pochod, tanec, mazurka, 
sborový, sólový zpěv, nástrojová 
skladba 
obrazy a ukázky hudebních 
nástrojů 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či 
dvojhlase, v durových i mollových 
tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti  
 

dbá o hlasovou hygienu, rozšiřuje 
svůj hlasový rozsah 
intonuje v přiměřeném rozsahu 
(A – C2) 
intonuje předem poslechnutý 
jednoduchý rytmicko-melodický 
motiv (dur i moll) 
zkouší jednoduchý lidový 
dvojhlas 
zvládá rytmický kánon 
zpívá písně ve 2/4 , ¾,4/ 4rytmu 
předvede krátké rozezpívání – 
několik za sebou jdoucích cvičení 

rozezpívání – dur, moll 
písně lidové, umělé – durové i 
mollové (různých národů), 
koledy, rytmicko-melodické 
kánony 
intonace  
hry s melodií, popěvky 
lidové dvojhlasy (zpěv v terciích, 
halekačky apod.) 
hlasová cvičení werbeck metody 
nácvik postoje, sedu vhodné pro 
zpěv 

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

vymyslí jednoduchý pohyb ke 
skladbě, písni 
jednoduše doprovodí na 
rytmické nástroje (melodické n.) 
jednoduchou melodii či píseň 
zazpívá jednoduchou melodii či 
píseň dle jednoduchého 
notového zápisu s oporou 
melodického nástroje 

pohybová improvizace 
rytmické a melodické nástroje 
orientace v notovém zápisu – 
takt, předznamenání, melodie, 
akordy, notová linka, notová 
osnova, dynamika, melodie, ton 
 

HV-5-1-03 využívá na základě 
svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní  

používá jednoduché rytmické 
nástroje 
vymýšlí a hledá v okolí zajímavé 
rytmické nástroje 
doprovází písně či jednoduché 
melodie na rytmické nástroje (T-
D-S) 
doprovází píseň či melodii 
melodickým nástrojem (pouze 
v případě dovednosti hry na 
tento nástroj – flétna, klavír) 

Některé nástroje Orffova 
instrumentáře 
Melodické rytmické nástroje – 
boomwhackers 
rytmické nástroje z přírodních 
materiálů 
hra na melodický nástroj 

HV-5-1-04 rozpozná hudební 
formu jednoduché písně či 
skladby  

rozpozná prakticky jednoduchou 
písňovou formu: a-b, a-b-a  
pozná koncert pro sólový 
hudební nástroj 
pozná a popíše rozdíly mezi 
operou a muzikálem 

písně – forma malá písňová, 
poslech i interpretace 
nástrojový koncert 
opera, muzikál (forma 
dramatizace situací, příhod) 
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HV-5-1-05 vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární 
hudební improvizace  

doprovází i předehru, mezihru a 
dohru 
složí jednoduchou předehru a 
dohru 
 

rytmická i melodická předehra na 
jednoduché nástroje 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

pozná a určí tempo skladby, 
dynamické změny  
pozná opakující se melodické a 
rytmické motivy ve skladbě 
určí nálady skladby, dokáže 
mluvit o pocitech, dojmech 
z hudby, hledá skryté významy a 
analogie v hudbě 
vnímá a vyjádří různými způsoby 
estetické a přírodní hodnoty  
rozezná hudbu vokální, 
instrumentální, vokálně –
instrumentální 

jednoduchá terminologie: rychle, 
pomalu, zesilování, zeslabování, 
silně, slabě, hudební barva 
základní hudební vyjadřovací 
prostředky – melodie, rytmus, 
tempo, barva, dynamika 
 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

je schopen pohybového 
doprovodu za doprovodu znějící 
hudby 
je schopen napodobit taneční 
kroky 
je schopen prezentovat vlastní 
pohybové ztvárnění 

pohybový doprovod písně 
základní taneční kroky 
práce s dechem a rytmem 
 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení 

● Zejména práce v bloku je koncipována tak, aby žáci mohli zkoušet a pracovat na svých vlastních 

nápadech a experimentech a mohli svoji fantazii a návrhy převádět do reálných výstupů. 

K tomu významně slouží rytmické a pohybové hry z intuitivní pedagogiky nebo zkoumání 

různých hudebních nástojů či hudebních výrazových prostředků. 

● Pravidelně zpíváme s notovým zápisem a postupně se učíme mu rozumět. 

● Podporujeme žáky k aktivnímu osvojování uměleckých prostředků a porozumění jim. 

2. Kompetence k řešení problémů  

● V rámci výuky hudební výchovy umožňujeme volit si vlastní způsob zpracování, nacházet 

vlastní cesty.  

● Žáci se vyrovnávají s různě obtížnými úkoly a osvojují si postup od uchopení problému přes 

porozumění a hledání několika možných řešení/zpracování hudebního nebo rytmického 

tématu. 

3. Kompetence komunikativní  

● Pracujeme s vhodnými jazykovými a výrazovými prostředky řeči (artikulace, intonace, síla 

lidského hlasu).  
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● Využíváme různé hudební nástroje k vyjádření emocí, důležitých témat či běžných lidských 

situací.  

● Vedeme žáky ke vzájemné komunikaci skrze hudební vyjadřovací prostředky bez použití 

slovního komentáře. 

● Klademe důraz na prohlubování výrazu, síly, intenzity aj.  

● Věnujeme se pravidelně slovní reflexi a hledání odpovídajícím slovním výrazům k popisům 

hudebních nástrojů i výrazu. 

● Propojujeme melodii, doprovod, slova, pohyb, výraz do srozumitelného vyjádření.  

4. Kompetence osobnostní a sociální 

● Podporujeme žáky v osobitém vyjádření, v osvojení hry na jim vyhovující nástroj. 

● Hudební vyjadřovací prostředky nám slouží jako skvělý diagnostický nástroj klimatu ve třídách 

a systematické práci na prohlubování vzájemného respektu, úcty a spolupráce. 

● Využíváme hudebních lekcí jako nástroje k hledání řešení týkající se rolí ve třídě, porozumění 

sobě samému, vnímání svého těla, porozumění druhým. 

● Rozvíjíme mezi žáky schopnost vnímat, vcítit se, naslouchat, respektovat, relaxovat, setrvat 

v tichu, ovládat své tělo přesně a s intenzitou odpovídající situaci právě prostřednictvím 

konkrétních hudebních aktivit, hry na tělo, na hudební nástroje z přírodních materiálů, práci 

s hudebními tématy.  

5. Kompetence občanské  

● V životě školy a v projektech reflektujeme naše kulturní zvyklosti, tradice a historické mezníky, 

které dané období přináší. 

● Vyhledáváme vhodné písně a hudební skladby odpovídající dané roční slavnosti či svátkům. 

● Vznik a význam hudebního žánru je zkoumán v historických souvislostech a zdrojem inspirace. 

6. Kompetence pracovní  

● Žáci jsou vedeni k definování oblastí, ve kterých jsou úspěšní a zažívají uspokojení z dobré 

činnosti.  

● Klademe důraz na zkoumání a osvojení některého z nástrojů podle zájmu dětí.  

● Jsou podporovány v soustředěné činnosti a potřebným časem k těmto činnostem. 

● Pravidelně pořádáme hudební vystoupení, na nichž mohou žáci své osvojené dovednosti 

prezentovat a pracovat s trémou, zátěží a novým prostředím. 

 

Obor Výtvarná výchova 

Záměrem výtvarné výchovy je ukázat žákům bohatost výtvarných výrazových prostředků a 

jejich uplatnění v reálném životě tak, aby mohli vyjadřovat své pocity, emoce, postřehy ke světu kolem 

sebe a dokázali také rozpoznat estetické kvality uměleckých děl, prostředí, ve kterém žijí, i věcí denní 

potřeby. Osvojují si tak systematicky pravidla užití základních výtvarných technik jako kresby, grafiky, 

malby, prostorové a užité tvorby, dále kombinované a moderní výtvarné techniky, které jsou pro nás 

dostupné. Rozvíjí svůj tvořivý potenciál v důvěře, že jejich práce je skupinou respektována a 

pedagogem podporována. 
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Naše pojetí vychází z poznatků z oblasti artefiletiky, které vychází z předpokladu, že v každém 

člověku je tvořivý potenciál a je důležité se soustředit na proces a nikoli výsledek. Proto pedagog 

podporuje a podněcuje kreativitu každého žáka, nabízí dostatečné množství podnětů a často využívá 

zážitek, poznatek, experiment, bádání a pozorování světa kolem nás nebo uvnitř nás jako podnět 

k výtvarnému vyjádření.  

Pravidelně se k výtvarným dílům vracíme, reflektujeme je, popisujeme proces a hledáme 

souvislosti, formulujeme si společně doporučení pro další práci.  

Pracujeme systematicky s chybou – téměř neexistuje dílo, které by se nepodařilo. Každé nás 

může něčemu naučit. Je důležité objevit jeho další zpracování a využití v další tvorbě. Prostřednictvím 

výtvarné výchovy dozvíjíme u žáků divergentní myšlení. Zkoumáme různé způsoby zpracování jednoho 

tématu či možnosti využití jedné techniky.  

Vycházíme z poznatků a metod artefiletiky (je kladen důraz na proces a nikoli výsledek), která 

vychází z konstruktivismu, uplatňujeme pravidelně ve výuce umělecky hodnotná díla, navštěvujeme 

galerie, muzea, interaktivní výstavy, podporujeme setkávání s umělci a návštěvu ateliérů. 

Usilujeme o esteticky kvalitní prostředí školy, na němž se aktivně podílejí samotní žáci.  

Preferujeme výukové pomůcky, pracovní listy, učebnice, krásnou literaturu, která vykazuje i 

esteticky kvalitní grafické zpracování. 

Výtvarná výchova je také ideálním prostředkem, jak nastolit nepořádek a zdánlivý chaos, který 

si musí žáci po sobě samostatně uklidit. S tím je třeba také dopředu počítat a ke své práci si zvolit 

vhodné místo. 

Slouží také jako nástroj osvojení popisného jazyka bez hodnocení výtvarných děl žáků. 

Pedagog citlivě vede žáky k dokončení prací, k dokončení detailů, použití domluvené techniky 

a také k prezentaci, která probíhá bez selektování s možností vizuální posouzení reflexe spolužáky a 

sebereflexí. 

Výtvarné činnosti se mnohdy promítají i do výukových předmětů či práci v komunitních 

kruzích, kdy jsou nástrojem relaxace či rozvíjení grafomotoriky, jemné motoriky, prohloubení 

koordinace oka a ruky, vizuální percepce, cílené zpětné vazby (formou rychlé kresby), či osvojení 

nových poznatků (tvorbou myšlenkové mapy s kresbami) aj. 

 Principy práce: 

• připravené prostředí s výtvarným materiálem 

• různé metody, techniky a způsoby práce (široká nabídka pomůcek a materiálu k tvorbě) 

• způsoby práce, při kterých žáci zažívají uvolnění a radost, i když jsou náročné 

• vzbuzování zájmu, rozvoj fantazie při nevšedním pohledu na svět 

• skupinové práce, práce ve dvojicích 

• podpora vlastních nápadů 

• respektování zvoleného místa a spolupráce se spolužáky 

• práce s chybou, nízkým sebehodnocením, obavami a napětím  
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Vzdělávací obsah vyučovacího procesu pro 1. stupeň 

Očekáváné výstupy 

Výtvarná výchova 

Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

VV-3-1-01 rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, 
objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností 
vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

při vlastních výtvarných 
činnostech si osvojí termíny linie, 
tvar, barva, objem, objekt, a 
užívá je 
užívá a rpzlišuje pojmy označující 
jednodušší výtvarné postupy: 
kresba, malba, koláž, frotáž, 
keramika aj. 
  

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

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 
  

v závislosti na zobrazovaném se 
učí zvolit vhodný formát, 
kompozici či výtvarnou techniku 
  
zvládá přípravu pomůcek, náčiní 
a materiálu k těmto postupům 
  
zvládá manipulaci s výtvarným 
náčiním a materiálem a rozlišuje 
ho 
 

různé výtvarné techniky: 
kresba, malba, frotáž, koláž, 
keramika, aj. 
prvky a jejich kombinace - výtvarná 
hra, vhodný materiál, formát, 
barevnost, 
  
výtvarný materiál a náčiní 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při 
vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 
  

nachází souvislosti mezi 
smyslovými vjemy a vlastním 
vyjádřením 
 
postihne různou intenzitu vjemu 

vizuálně obrazná vyjádření pohybu 
(lidské tělo, zvíře, stroj), zvuku 
(skladby různého rytmu, tempa, 
dynamiky), vůně a pach (jemné, 
intenzívní), chuti (sladké, hořké atd.), 
hmatových vjemů (drsné, chladné 
atd.) volně zvoleným postupem 

VV-3-1-04 interpretuje podle 
svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností 
  

přiřadí správně díla k pojmům: 
malba, kresba, socha, sousoší, 
portrét, architektura, koláž, 
fotografie,  ilustrace, komiks 
  
vyjádří jednoduše svoje dojmy z 
výtvarného díla, diskutuje o nich 
  
přiřadí i vytvoří ilustraci k textu 
přiměřené náročnosti na základě 
výběru hlavních motivů 

proměny komunikačního obsahu – 
záměry tvorby a proměny obsahu 
vlastních vizuálně obrazných 
vyjádření i děl výtvarného umění 
seznamování s druhy výtvarných 
vyjádření na výstavách, projekcích 
  
ilustrace, různé techniky, komiks 
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VV-3-1-05 na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 
  

vyjádří jednoduchým výtvarným 
postupem náladu, pocity, emoce 
  
zdůvodňuje odlišnou 
interpretaci svého obrazného 
vyjádření   
hodnotí svou práci 

prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností 
komunikace se spolužáky v malých a 
velkých skupinách  při práci na 
společných projektech 
  

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) 

rozlišuje a užívá pojmy 
přiměřené věku související s 
používanými výtvarnými 
postupy 
 
nabyté vědomosti aktivně 
využívá při tvorbě 

barva – základní, podvojná, 
doplňková, kontrast barev (abstraktní 
barevné kompozice) 
objem – světlo a stín (vnímání vlivu 
světla na plastičnost předmětů) 
proporce – jednoduché poměřování 
(zachycení tvarově různých 
jednoduchých předmětů kresbou) 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: 
v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém 
vyjádření 
modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém 
vyjádření uspořádání 
prvků ve vztahu k vlastnímu 
tělu i jako nezávislý model 

pracuje v ploše s barevnými 
plochami a liniemi a vnímá 
působení jejich uspořádání na 
celek 
vytváří objekty přiměřené věku 
přidáváním i odebíráním 
modelovací hmoty 
 

uspořádání objektů do celků – 
uspořádání na základě jejich 
výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém 
vyjádření 
plocha – uspořádání prvků, barev a 
linií v ploše, střídání, rytmus 
proporce – lidská tvář, lidské 
tělo,  kompozice více předmětů různé 
velikosti 
 
modelování 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na 
projevení 
vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy 

řeší barevné znaky objektu 
vycházející ze skutečnosti i z 
představ 
rozvíjí prostorové vidění, cítění a 
vyjadřování na základě 
pozorování jevů a vztahů 
vybírá vhodný způsob vyjádření 
podle účelu 
vytvoří přání, pozvánku či plakát 
k akci školy, použije vhodný typ a 
velikost písma i jeho uspořádání 
ve zvoleném formátu 

smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama 
typy vizuálně obrazných vyjádření, 
jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

VV-5-1-04 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 

osobitě vizuálně ztvární různé 
smyslové vjemy 
 
vytvoří objekt vnímatelný 
hmatem či sluchem 

vyjádření různých smyslových vjemů 
volnou technikou 
 
objekt vytvořený z různých materiálů 
odlišitelných hmatem či vydávajících 
různé zvuky při manipulaci 
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VV-5-1-05 osobitost svého 
vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření; 
pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků 
a postupů současného 
výtvarného umění) 

vyjádří různými výtvarnými 
postupy náladu, pocity, emoce 
  
používá různé postupy 
současného výtvarného umění 
 

pocitová tvorba z poslechů hudby a 
zvuků 
různé způsoby vyjádření a ztvárnění 
reality, přechod k abstrakci 
 

VV-5-1-06 porovnává různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

seznámí se s významnými díly 
některých uměleckých slohů a s 
jejich autory 
vyjadřuje své dojmy z děl 
Inspiruje se různými styly pro 
vlastní tvorbu 

české i světové výtvarné umění, 
významná díla, umělci, styly 
 

VV-5-1-07 nalézá a do 
komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

obhajuje svůj názor a přijímá 
názory jiných 
komunikuje se spolužáky o své 
tvorbě uvědomuje si různé 
způsoby výtvarného vyjádření 
vysvětluje svůj výtvarný záměr a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i 
děl výtvarného umění 

komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření – v komunikaci 
se spolužáky, rodinnými příslušníky a 
v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje vysvětlování výsledků 
tvorby podle svých schopností a 
zaměření 

 Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení 

● Volíme témata, která podporují variabilitu přístupu i zpracování a vybízejí k samostatné volbě 

prostředků. Vychází z osobní zkušeností žáků. 

● Umožňujeme experimentování, kombinování i netradiční uplatnění výtvarných prostředků. 

● Dáváme dostatek času na to, aby si žák uvědomil a přemýšlel o různorodosti vjemů, poznával 

povrch, tvar objem, barvu. 

● Pravidelně se věnujeme dílům světově významným z oblasti kresby, grafiky, užitého umění, 

prostorové tvorby, architektury, filmu, fotografie aj. a stávají se nám zdrojem inspirace pro 

vlastní tvorbu. Žáci jsou zvyklí využívat významná díla i při reflexi výukového procesu či týdenní 

práce mimo oblast umění a kulturu. 

2. Kompetence k řešení problémů 

● Umožňujeme žákovi výběr prostředků i témat.  

● Učíme žáky přiměřeně jejich věku a schopnostem vyhledávat informace. 



63 
 

● Zadáváme téma či techniku tak, že si žáci prostřednictvím vlastního ověřování a bádání zjišťují 

vzájemné vztahy mezi výtvarnými vyjadřovacími prostředky. 

● Postupujeme od jednoduchého ke složitějším, tedy od základního osvojení jedné techniky či 

výrazového prostředku ke složitějším vyjádřením a zpracováním, kdy žáci uplatňují dříve 

nabyté dovednosti. 

3. Kompetence komunikativní 

● Umožňujeme sdělovat své jedinečné pocity, vjemy, prožitky, vlastní názor, kritický soud. 

● Vytváříme podmínky pro interpretaci výsledků činnosti. 

● Umožňujeme výběr výtvarných prostředků, kterými zážitky, vjemy a pocity uvedou do vizuální 

podoby. 

● Podporujeme a vytváříme prostředí pro žáky tak, aby mohli v bezpečném prostředí reflektovat 

svou tvorbu a svobodně se vyjadřovat. 

● Vedeme žáky k ovládnutí výtvarných vyjadřovacích prostředků v takovém stupni, aby se mohli 

skrze tento jazyk domlouvat a využívat je ke sdělení důležitých informací (např. piktogramy, 

znaky, symboly). 

4. Kompetence sociální a personální 

● Vytváříme pocit bezpečí, respektu a úcty, která se projevuje i v reflexích výtvarných děl a 

ocenění práce druhých. 

● Dáváme žákovi prostor pro jeho originální myšlenky, názory a postoje. 

● Zařazujeme práce ve skupinách. 

● Posilujeme sebevědomí žáka a podporujeme radost z objevů a tvorby. 

● Využíváme výtvarných vyjadřovacích prostředků jako způsob rozvoje konkrétních 

osobnostních dovedností u každého žáka (např. trpělivost, vnímavost, vcítění, porozumění 

sobě samému) 

● Nabízíme inspiraci pro osobní a sociální život žáků skrze významná výtvarná díla, zaměřená 

k tématům, jež je zajímají. 

5. Kompetence občanské 

● Vybíráme vhodné náměty, které respektují lidové tradice. 

● Prezentujeme výtvarné práce. 

● Vedeme k respektu k odlišným výtvarným řešením. 

● Podporujeme žáky v rozvoji užité grafiky a uplatnění výtvarných prostředků ve veřejném 

prostoru (reklamy, pozvánky, plakáty, úprava prostor) a hledání souvislostí mezi spokojeným 

životem a esteticky působícím prostředím. 

● Zaměřujeme se na důležitá témata z historie, která se také zapsala ve výtvarných dílech a 

diskutujeme o nich. 
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6. Kompetence pracovní 

● Vedeme žáky k plánování postupu, přípravě potřebného materiálu i úklidu pracovního místa. 

● Podporujeme žáky v prezentaci vlastní tvorby, popisu pracovního postupu. 

● Pravidelně práce žáků vystavujeme ve škole a pracujeme s uspořádáním děl v ploše i prostoru. 

● Využíváme získané dovednosti v projektech, prezentaci školy, dalším praktickém využití. 

● Seznamujeme se s prací profesionálních výtvarníků a profesemi, které využívají výtvarných 

vyjadřovacích prostředků. 

● Zahrnujeme i neobvyklé techniky a nástroje, aby s nimi měli žáci zkušenost (např. linoryt, tisk 

z kovové matrice) 
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7.5 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  - Tělesná výchova 

Název předmětu: Tělesná výchova           

Charakteristika předmětu 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody a je důležitým 

předpokladem pro aktivní a spokojený život. Pohyb je součástí rozvoje osobnosti a inteligence. 

Předmět Tělesná výchova zahrnuje vzdělávací obor Tělesná výchova. 

Vzdělávací obor 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 v základním vzdělávání žákův prožitek 

z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku 

umocňuje a podporuje k další aktivitě. 

Úsilí a nasazení žáka je přímo úměrné k jeho možnostem a dovednostem a závisí na jeho 

psychických a fyzických faktorech. 

Pohyb je prostředek k poznání sebe sama, k sebevyjádření, k radosti ze cvičení. Neklademe 

důraz na soutěživost, ale na spolupráci v kolektivních hrách a sportovních disciplínách. Individuální 

disciplíny vedou žáci k vlastnímu nasazení a odvaze vyzkoušet něco nového nebo obtížnějšího a mohou 

sledovat vlastní pokrok. 

Principy práce: 

● volný a přirozený pohyb v připraveném a vhodném prostředí, 

● psychické uvolnění, radost z pohybu, 

● fyzická námaha jako podpora odvahy a sebedůvěry, 

● respekt k individualitě žáka, 

● spolupráce žáků, tolerance a povzbuzení, 

● důraz na fair play,  

● ocenění úsilí a vlastního nasazení žáka, 

● dodržování hygienických norem a zvyklostí 

● důraz na relaxaci 

● pohyb v prostředí přírody 

 

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka tělesné výchovy probíhá ve věkově smíšené skupině, v blízkém okolí školy, v přírodě, na 

sportovištích, v tělocvičně.  
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Základní výuka plavání se realizuje na prvním stupni v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Část výuky může být realizována v rámci pobytového 

kurzu pod vedením odborných lektorů. 

1 hodina tělesné výchovy probíhá v rámci dne v terénu a 1 hodina je začleněna do rozvrhu. Je 

nezbytnou součástí také podzimních, zimních a letních pobytových kurzů. 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 10 hodin na 1. stupni. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 2 2 2 2 2 

 

Obor Tělesná výchova  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pro 1. stupeň  

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

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

Je si vědom souvislostí mezi zdravím a 
pravidelnou pohybovou aktivitou. 
Poznává základy sportovního odvětví 
atletiky a oblast turistiky a pobytu v 
přírodě - orientuje se podle turistického 
značení, zvládá skupinový přesun. 

Význam pohybu pro zdraví – 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu. 
Turistika a pobyt v přírodě – 
přesun do terénu a chování v 
dopravních prostředcích při 
přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody. 
Základy atletiky – rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh. 

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

Provádí nácvik a procvičuje techniku 
běhu, skoku do dálky a hodu míčkem. 
Zná startovní povely, zkouší správně 
provést polovysoký a nízký start.  
Prostřednictvím pohybu dokáže vyjádřit 
rytmus, pohybuje se při hudbě, zvládá 
jednoduché krokové choreografie. 
Provádí vhodná cvičení dle části cvičební 
jednotky. 

Příprava organismu – příprava 
před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení. 
Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu. 
Základy atletiky – rychlý běh, 
skok do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem. 
Rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – kondiční 
cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem, základy 
estetického pohybu, vyjádření 
melodie a rytmu pohybem, 
jednoduché tance. 
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TV-3-1-03 spolupracuje při 
jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a 
soutěžích 

Zapojuje se do pohybový her. 
Využívá netradiční náčiní a pomůcky a 
vymýšlí alternativní pohybové úkoly a 
jejich obměny. 
Účastní se úpolových her a cvičení. 
Spolupracuje na realizaci průpravných 
cvičení a jednoduchých herních cvičení. 

Pohybové hry – s různým 
zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity. 
Průpravné úpoly – přetahy a 
přetlaky. 
Základy sportovních her – 
spolupráce ve hře, průpravné 
hry. 

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

Pohybové činností se účastní ve 
vhodném oblečení a vhodné sportovní 
obuvi, bez šperků a jiných zdobných 
předmětů. 
Dodržuje zásady bezpečného pohybu 
(gymnastická cvičení a cvičení na nářadí 
provádí pouze na pokyn učitele), 
bezpečně ukládá nářadí, náčiní a 
pomůcky. 

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

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

Rozumí pokynům a řídí se jimi, učí se 
základnímu názvosloví tělesné výchovy, 
reaguje na smluvené signály a dodržuje 
domluvená pravidla. 
Chápe strukturu jednotky tělesné 
výchovy a význam jejich jednotlivých 
částí.  

Organizace cvičebního prostoru, 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek. 
Základní tělocvičné názvosloví, 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, povely 
pro pro ukončení nebo přerušení 
činnosti. 

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  

Do svého denního/týdenního režimu 
zařazuje pravidelnou pohybovou 
aktivitu a snaží se o její pravidelnost. 
Využívá příležitostí k pohybové aktivitě. 
Řízeně i spontánně zařazuje různé 
způsoby lokomoce a zapojuje hrubou 
motoriku - běhy, skoky, hody, které 
kultivuje v různých podmínkách. 
Herní formou rozvíjí své pohybové 
schopnosti. 

Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu. 
Základy atletiky – rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, skok 
do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem. 

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

Uvědomuje si nutnost správného držení 
těla pro své zdraví.  
Chápe význam přípravy na zátěž a 
potřebu kompenzace. 
Seznamuje se s různými relaxačními 
technikami a pociťuje jejich účinek. 
Je si vědom vlastních oslabení (pokud 
taková jsou) 
Orientuje se v typech cvičení a jejich 
významu, používá je, reaguje na potřeby 
svého těla. 

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

Provádí průpravná a zpevňovací cvičení 
s vědomím jejich opodstatnění. 
Dle podmínek zkouší základní 
akrobatické prvky a zkouší cvičit na 
gymnastickém nářadí (kotoul vpřed a 
vzad, stoj na rukou s dopomocí, přeskok, 
chůze po kladině, šplh na tyči). 
Ovládá základní manipulaci s míčem, 
zkouší a zdokonaluje základní herní 
činnosti jednotlivce. 
Při realizaci pohybových her navrhuje 
nové varianty. 

Základy gymnastiky – průpravná 
cvičení, akrobacie, cvičení s 
náčiním a na nářadí odpovídající 
velikosti a hmotnosti. 
Základy sportovních her – 
manipulace s míčem, pálkou či 
jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce. 
Pohybové hry – s různým 
zaměřením; pohybová tvořivost. 

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

Je seznámen s pravidly bezpečnosti a 
uvědoměle je dodržuje. 
Používá vhodný sportovní oděv a obuv, 
zná jejich vliv na kvalitu výkonu. 
Uvědomuje si význam střídání zátěže s 
odpočinkem pro zachování zdraví a pro 
optimální výkon. 
Přivolá pomoc, ošetří drobné poranění. 

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. 

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

Cvičí podle předcvičujícího – napodobí 
pohyb, reaguje na pokyn a popis 
pohybu. 
Je schopen opravit nesprávně 
provedený pohyb svůj i spolužákův. 

Měření a posuzování 
pohybových dovedností. 
Zraková kontrola pohybu 
(cvičení ve dvojicích, před 
zrcadlem). 
Reakce na pokyny. 

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  

Aktivně se učí pravidla při hraní 
týmových her a pravidla dodržuje. 
Chová se ohleduplně k mladším a 
slabším při hře. 
Upozorní na přestupky své i spoluhráčů 
proti pravidlům. 

Zásady jednání a chování – fair 
play, olympijské ideály a 
symboly. 
Pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 
činností – her, závodů, soutěží. 
Sportovní chování. 
Ohleduplnost. 

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

Rozumí základnímu tělocvičnému 
názvosloví, učí se provádět cvičení podle 
grafického záznamu a podle psaného či 
mluveného popisu. 
 
 
 
 

Komunikace v TV – základní 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných poloh, pohybů, 
činností a dovedností. 
Názvosloví pro atletiku, 
gymnastiku, sportovní hry a typy 
cvičení (průpravné, kondiční, 
rytmické atd.), startovní povely, 
pořadové povely, polohy (těla, 
paží, dolních končetin). 

TV-5-1-08 zorganizuje 
nenáročné pohybové činnosti 
a soutěže na úrovni třídy  

Podílí se na organizaci pohybových 
aktivit, závodů nebo soutěží. 

Organizace při TV – základní 
organizace prostoru a činností ve 
známém (běžném) prostředí. 



69 
 

Soutěžní činnosti vnímá jako prostor pro 
zvyšování vlastní výkonnosti, prostor 
pro rozvoj svých pohybových 
schopností, prostor pro posilování 
“týmového ducha” a prostor pro snahu 
dosáhnout maximálního osobního 
výkonu (ve prospěch týmu). 
Vysvětlí pravidla realizované činnosti či 
hry, činnost předvede. 

Organizace pohybových her v 
různém prostředí (dle aktuálních 
podmínek - tělocvična, hřiště, 
atletický stadion, les, zimní 
příroda...). 
Organizace závodů či soutěží.  
Základy sportovních her – utkání 
podle zjednodušených pravidel 
minisportů. 

TV-5-1-09 změří základní 
pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky  

Změří a zapíše výkon v osvojovaných 
disciplínách (běh, skok do dálky, hod, 
...). 
Pracuje se stopkami, pásmem a 
bodovací kartou. 
Porovná a zhodnotí počáteční a konečný 
výkon. 
Připraví místo pro měření, upraví ho pro 
další výkony (úprava doskočiště, 
příprava míčků apod.). 

Měření a posuzování 
pohybových dovedností – 
měření výkonů, základní 
pohybové testy. 
Základy atletiky – rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, skok 
do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem. 
 

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 

Orientuje se v možnostech, jak získat 
informace v oblasti sportu a tělesné 
výchovy – internet, tisk, TV, radio. 
Vyhledá potřebné informace v oblasti 
sportu a tělesné výchovy. 
Je seznámen s možnostmi, kde a jak se 
aktivně zapojit. 

Zdroje informací o pohybových 
činnostech. 
Besedy s aktivními sportovci. 
 
 

TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady plavecké 
dovednosti  

Žák se ve vodním prostředí adaptuje. 
Zvládá základní plavecké dovednosti, 
chápe a dodržuje hygienu plavání… 

Plavání (základní plavecká 
výuka) – hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, 
základní plavecké dovednosti. 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou 
techniku, prvky sebezáchrany 
a bezpečnosti 

Zvládá vybraný plavecký způsob a prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti. 

Plavání (základní plavecká 
výuka) – hygiena plavání, 
základní plavecké dovednosti, 
jeden plavecký způsob (plavecká 
technika), prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1.      Kompetence k učení 

● Práce žáka je založena na vnitřní motivaci a zodpovědnosti za své vzdělávání. 
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● Vedeme žáky k sebehodnocení a plánování, co příště udělat efektivněji a co je pro každého 

vnitřní motivací. 

● Vedeme žáky k zodpovědnosti za zdraví jako důležité životní hodnoty v kontextu dalších 

životních hodnot.  

● Učíme žáky plánovat, vyhodnocovat, organizovat jejich činnosti a dovednosti.  

● Vedeme žáky k osvojení nových pohybových dovedností, cviků vedoucích ke správnému držení 

těla a optimálnímu rozvoji zdravotně orientované zdatnosti.  

● Vedeme žáky ke vnímání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou.   

● Žáky vedeme k samostatnosti, aby byli schopni získané dovednosti kriticky posuzovat a najít v 

nich smysl pro využití v budoucnosti.   

● Žáky vedeme k tomu, aby si uměli rozvrhnout, jak by mohli své učení zdokonalit. Žáky vedeme 

k sebehodnocení. Radujeme se z pokroků jednotlivců. 

2. Kompetence k řešení problému 

● Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti.  

● Během vyučování žáky zapojujeme do řešení problémových situací a sami si mohou vyzkoušet 

řešení: např. vedoucí skupiny, rozhodčí apod.  

● Podněcujeme žáka k tvořivému myšlení a logickému uvažování.   

● Vedeme žáka k řešení kolektivních problémů, hledání nového řešení.   

● Hledáme vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.   

● Podporujeme žáky v pozitivním prožívání osvojených pohybových dovedností a využíváme je 

jako prostředek k překonání negativních tělesných a duševních stavů. 

● Vedeme žáky k dokončování započatých činností a využíváme sebehodnocení dětí. 

3. Kompetence komunikativní    

● V hovorech hledáme vzájemné porozumění, učíme se empatii, vedeme žáky k respektu k 

druhým a k sobě.  

● Trénujeme naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci (kontakt očima, tělo 

vědomě nastavené k naslouchání, „řeč těla“).  

● Hledáme cesty spolupráce a cesty k atmosféře, ve které je nám všem dobře. 

● Učíme se věcnému vyjadřování k danému problému, vedeme žáky ke kultivované komunikaci. 

● Vedeme žáky k dodržování pravidel, čestnému jednání v duchu fair-play.   

● Žáky učíme specifické způsoby komunikace v oblasti sportu, a především v oblasti sportovních 

her. 

4. Kompetence sociální a personální 

● Žáci se podílejí na tvorbě pravidel a ověřují jejich reálné dopady. S žáky pracujeme s přirozeným 

důsledkem jednání žáků. 

● Vedeme žáky k pomoci a povzbuzování navzájem.   
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● Sociální schopnosti rozvíjíme v průběhu všech aktivit.   

● Ve vyučování žáci spolupracují ve skupinách a vzájemně si pomáhají.   

● Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 

mohou sami podílet.   

● Žáky vedeme k sebeovládání při jednání s pedagogy, žáky i jinými účastníky vyučování v 

různých situacích. 

● Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.   

● Rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.   

● Učíme žáky význam sociálních vztahů ve sportu a pohybových dovednostech a využití pro 

přátelské meziosobní vztahy.   

● Učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci svoji i druhých - efektivní spolupráce. 

5. Kompetence občanské 

● V rámci komunitního kruhu vytváříme prostor pro poskytování zpětné vazby na chování žáků. 

● K výuce využíváme přirozeného prostředí tzv. den v terénu (venkovní prostředí apod.) 

● Žáci si společně uvědomují nutnost ustanovení pravidel chování.  Vedeme žáky k respektování 

individuálních rozdílů druhých lidí a k pomoci druhému člověku.  

● Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu. 

● Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. 

● Vychováváme žáka jako svobodného občana plnícího si své povinnosti, uplatňujícího svá práva 

a respektujícího práva druhých.   

● Dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, na sportovištích, ve městě i v přírodě. 

● Žáky vedeme k dodržování hygieny při tělesných aktivitách a poskytnutí první pomoci při 

úrazech lehčího charakteru.   

● Emoční i věcné žáky seznamujeme se škodlivostí požívání drog a jiných návykových látek. 

6. Kompetence pracovní 

● Žáci jsou vedeni k definování oblastí, ve kterých jsou úspěšní a zažívají uspokojení z dobré 

činnosti. 

● V rámci akcí mimo školu jsou vedeny k plánování a rozpočtu těchto činností i s přirozenými 

následky neúspěchu. 

● Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní 

orientaci.   

● Individuálním přístupem a spoluprací s rodiči pomáháme žákům při profesní orientaci.  

● Uvádíme příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v celém životě.  

● Vyhledáváme možná rizika při pohybových činnostech a hledáme cesty jejich minimalizace.   

● Žáky vedeme ke zpracovávání a prezentaci naměřených výkonů.  Důsledně učíme žáky 

dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady. 
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7.6 Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět 

Název předmětu: Svět kolem nás  

Charakteristika předmětu 

Tento předmět zasahuje do různých oblastí života a světa, který nás obklopuje. Týká se rodiny, 

člověka, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví i dalších zajímavých témat. Dívá se jak do 

historie, tak i do současnosti a směřuje žáky k dovednostem, které jsou důležité pro praktický život. 

Rozvíjí také jeho poznatky v oblasti pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů, hledá jejich vzájemné 

vztahy a souvislosti. Učí žáky vnímat lidi a vztahy mezi nimi, krásy přírody i lidských výtvorů, vede k 

porozumění soudobého života, upozorňuje na jeho problémy. 

Nabízí žákům první hlubší seznámení s přírodovědnými, dějepisnými, občansko-výchovnými 

tématy a možnost je zkoumat, prožít. 

Smyslem předmětu je vytvoření všeobecného přehledu, rozvíjení vztahu k živé i neživé přírodě, 

její aktivní ochraně a zvládnutí práce s informacemi (vyhledávání, kritické hodnocení a třídění, diskuse, 

argumentace atd.), získání kladného vztahu ke vzdělávání a utváření aktivního postoje k řešení potřeb 

občanské společnosti. Může být inspirací k aktivnímu přetváření a pozitivnímu působení na život kolem 

sebe. 

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka předmětu Svět kolem nás se realizuje ve výukovém bloku, projektech a je také součástí 

dne v terénu.  

Výuka probíhá ve věkově smíšené skupině, kdy se často uplatňuje vzájemné učení, individuální 

práce jednotlivce, práce ve dvojicích nebo ve skupinách.  

Je kladen důraz na možnost žáků volit si témata, se kterými se seznámí víc do hloubky, na 

vrstevnické učení a týmovou práci, řešení praktických úkolů a propojování učiva z různých vzdělávacích 

oblastí. Výuka většinou probíhá ve třídě, v blízkém okolí školy, v přírodě, na kulturních akcích, ve 

spolupráci s jinými organizacemi nebo v rámci pobytových kurzů. 

Člení se do pěti vzdělávacích oblastí: 

• Místo, kde žijeme  

• Lidé kolem nás  

• Lidé a čas  

• Rozmanitost přírody  

• Člověk a jeho zdraví 

 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 12 hodin na 1. stupni. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 2 2 2 3 3 
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Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

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 

vyznačí na mapě svůj dům a cestu do 
školy, zná možná nebezpečí na cestě 
 

domov, orientace v místě 
bydliště, škola - prostředí 
školy, činnosti ve škole, 
okolí školy, bezpečná cesta 
do školy 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec 
(město) do příslušného kraje 
a obslužného centra ČR, 
pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě) 

uvede základní informace o své obci a 
zemi, ve které žije, zorientuje se v 
jednoduché mapě, nakreslí vlastní 
schéma a zanese do něj pro něj 
významné prvky 

okolní krajina (místní oblast, 
region) 
země, v níž žijeme – hranice, 
státní symboly 
práce s mapou - hlavní 
město a velká města, velké 
řeky, pohoří                    a 
nížiny, země sousedící s ČR, 
světové strany, kompas 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a 
umělé prvky v okolní krajině 
a vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a rozmanitost 

na místě, které zná, rozliší 
prvky v krajině, určí, co je v krajině 
vybudováno lidským zásahem 

krajina okolí obce, vodstvo, 
osídlení, doprava, vliv 
krajiny na osídlení, lidské 
zásahy v krajině 

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

zakreslí polohu svého bydliště a školy 
do plánku části obce, 
orientuje se v mapě mikroregionu, 
vyhledává v ní významné prvky 
 

Bydliště 
mikroregion 

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 

umí se bezpečně pohybovat 
v přírodě, objevovat ji 
a pobývat v ní,  
používá k orientaci v mapách hlavní i 
vedlejší světové strany, určí přibližně 
světové strany v přírodě, 
pracuje s kompasem v terénu, 
zorientuje mapu 

světové strany 
práce s mapou 
zásady 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 a polokoulí 

čte a zpracovává údaje z obecně 
zeměpisné mapy, politické mapy a 
dalších (podnebí, zemědělství…) 
pracuje s legendou mapy a chápe 
měřítko mapy,  
orientuje se na mapě Evropy – státy, 
významné prvky povrchu, 

atlas, mapy, plány 
legenda, měřítko mapy 
povrch, vodstvo ČR 
Evropa – pojmy: poloostrov, 
záliv, vnitrozemský, 
přímořský stát 
svět – pojmy:  
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orientuje se na mapě světa – 
kontinenty, oceány 

kontinent, oceán, moře, 
průplav, průliv, rovník, 
rovnoběžka, poledník, 
obratník, polární kruh 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, 
politického, správního a 
vlastnického 

orientuje se v uspořádání ČR, zná 
typické znaky jednotlivých krajů ČR  
vyjmenuje kraje a státy, s nimiž 
sousedí 
sdílí zážitky a zkušenosti z cest po ČR, 
jejich význam z hlediska poznávání ČR 
doporučí zajímavosti k výletům 
v každém kraji 

kraje ČR 
(povrch, města, památky, 
osobnosti) 
Významná místa 
jednotlivých krajů 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje 
ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 

seznámí s navštíveným místem, 
popíše polohu místa, cestu, vystihne 
zvláštnosti, doporučí návštěvu místa 

cizí země a jejich zajímavosti 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 

popíše principy rozhodování 
v demokratické společnosti 
a hlavní orgány rozhodování 
v našem státě, 
zná symboly naší státnosti, 
seznamuje se se způsobem vedení 
obce 

rozdělení moci v ČR, státní 
aparát, funkce státu,  
státní symboly 
 

 
 LIDÉ KOLEM NÁS 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

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 

používá správně pojmy: rodiče, 
sourozenci, teta, strýc, bratranec, 
sestřenice, prarodiče a vysvětlí, jaký 
mají v rodině úkol   
 
projevuje toleranci k ostatním lidem, 
dokáže říct svůj názor a tolerovat 
názory druhých 
vytváří a dodržuje pravidla soužití ve 
škole 

rodina - postavení jedince v 
rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezilidské 
vtahy, život a funkce rodiny 
průběh lidského života 
pravidla a jejich dodržování  

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

uvede příklady lidských činností a 
jejich význam, 
přiřadí výrobek ke správnému 
zaměstnání, 
orientuje se v možnostech, jak trávit 
volný čas 

práce fyzická a duševní 
 
lidská povolání 

  
volný čas a jeho využití 
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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) 

podílí se na tvorbě pravidel života 
třídy,  
uvědomuje si a dodržuje pravidla 
chování vůči dospělým i vrstevníkům 
učí se základům chování ke druhému 
pohlaví při simulacích a hrách 
orientuje se v příbuzenských vztazích, 
sestaví svůj jednoduchý rodokmen 

život ve společenství třídy 
  
vztahy mezi pohlavími 
  
rodina 
  
obec 
 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

uplatňuje principy kooperace při 
společných činnostech, vyjadřuje své 
názory, naslouchá ostatním 
a hledá společná řešení, nesouhlas 
umí vyjádřit vhodným způsobem a 
zdůvodnit jej 

vlastnosti lidí 
 
způsoby řešení problémů 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, která se 
už nemohou tolerovat 
a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické 
principy 

respektuje dohodnutá pravidla, umí 
rozeznat jejich nedodržování ze 
strany druhých 
seznámí se s právy dítěte, rozezná 
chování, které jim odporuje, umí 
požádat o pomoc při pocitu ohrožení, 
postavit se bezpráví 

pravidla slušného chování 
principy demokracie 
základní lidská práva a práva 
dítěte 
práva a povinnosti žáků 
školy 
protiprávní jednání 

ČJS-5-2-04 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 

respektuje osobní vlastnictví 
spolužáků 
uvědoměle používá školní majetek 
umí hospodařit se svým kapesným  
zná ceny běžných potravin, drobných 
školních potřeb 
pozná české mince a bankovky 
uvede příklad využití platební karty 
odhadne cenu základních potravin a 
celkovou cenu nákupu 
zkontroluje, kolik peněz je vráceno 
při placení 
porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi 
na příkladech objasní rizika půjčování 
peněz 
uvede příklady základních příjmů a 
výdajů domácnosti 

vlastnictví osobní, 
soukromé, majetek školy  
 
kapesné 
  
ceny běžných potravin 
reklamace 
 
rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti 
 
hotovostní a bezhotovostní 
platby 
 
způsoby placení 
 
banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí 
obce (města) 

umí vystoupit se svým návrhem na 
změny, umí změny přiměřeným 
způsobem formulovat, graficky 
vyjádřit 
 

konkrétní společenské nebo 
ekologické problémy v okolí, 
globální problémy, reklamní 
vlivy 
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LIDÉ A ČAS 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

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

určí datum, letopočet, čas 
uvede situaci z minulosti, současnosti 
a situaci, která nastane v budoucnu  
 

orientace v čase a časový 
řád  
určování času, kalendáře, 
režim dne, roční období 
současnost a minulost v 
našem životě  
proměny způsobu života, 
bydlení, předmětů denní 
potřeby 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či historické 
památky, 
významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti 
nebo báje spjaté s místem, v 
němž žije 

uvede kulturní památky v okolí, 
vypráví o historii  a současnosti své 
obce 
vypráví báji, pověst ze svého kraje 

historie obce a její 
současnost 
 
regionální památky  
 
báje, mýty, pověsti minulost 
kraje a předků 
domov, vlast, rodný kraj 

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 

seznamuje se s rodinnou historií 
mapuje a poznává svou rodinnou 
tradici 
zná význam svátků z perspektivy 
lidové kultury 
 

rodokmen - moji předci a 
jejich vzpomínky 
 
lidové zvyky a tradice 
 
významné dny a svátky  

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

používá jednotky času 
 
orientuje se v kalendářním roce 
uvědomuje si rozvržení činností v 
rámci dne, týdne, sám plánuje své 
činnosti 

čas jako fyzikální veličina 
časová osa: pojmy století, 
tisíciletí, letopočet, datum 
kalendář 
rozvrh dne 

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 

samostatně zpracovává poznatky 
získané na školních exkurzích 
uvede příklady chráněných památek 
v ČR a důvod jejich ochrany 
aktivně využívá knihovnu jako zdroj 
informací 

školní exkurze a výlety 
(muzea, hrady, galerie) 
pojem mezinárodně 
chráněná kulturní, přírodní 
památka, národní kulturní 
památka 
využívání knihovny 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a 
minulé a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

rozlišuje minulé a současné, používá 
pojmy k časovému zařazení událostí 
zná historii obce a regionu 
 

dějiny jako časový sled 
událostí 
 
historie obce a regionu 
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ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí 
na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních specifik 

orientuje se v jednoduše nastíněných 
důležitých událostech naší historie 
zná jména a význam některých 
osobností 
 

současnost a minulost v 
našem životě - proměny 
způsobu života, bydlení, 
předmětů denní potřeby 
vybrané kapitoly z historie 
vlasti a významné osobnosti 
ilustrující měnící se způsob 
života našich předků v 
různých obdobích 

ČJS-5-3-05 objasní historické 
důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

vyhledá v kalendáři státní svátky a 
významné dny 
seznámí se s důvody jejich slavení 
 

rituály, státní svátky, 
historické souvislosti, 
porovnání současnosti a 
minulosti 

 
ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

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

porovnává jednotlivá roční období 
pozoruje změny v přírodě 
chápe střídání dne a noci  

roční období 
změny počasí v průběhu 
roku 
kalendář přírody 

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

zařadí správně přírodniny do živé či 
neživé přírody 
pozoruje, seznamuje se a pojmenuje 
nejznámější rostliny a živočichy 

živá a neživá příroda 
 
zástupci rostlin a živočichů 
typických pro různá přírodní 
společenstva 

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 

měří, porovnává a zapisuje 
jednoduché pokusy   
prakticky využívá základní jednotky  
třídí získané informace  

látky a jejich vlastnosti 
hmotnost, délka, objem 

  
měření veličin s praktickým 
užíváním základních 
jednotek 

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 

zná složení a vlastnosti vody, 
vzduchu, půdy 
rozliší běžně známé horniny a nerosty 
a zná jejich využití  
chápe závislost živých přírodnin na 
prostředí vytvářeném neživými 
přírodninami 
zná význam zelených rostlin pro 
obnovu kyslíku v atmosféře 
vyhledá a popíše problémy životního 
prostředí oblasti, kde žije a porovná 
je s problémy z jiných oblastí 

neživé přírodniny  
 
živé přírodniny (houby, 
rostliny, živočichové) 
  
vztah mezi živými a neživými 
přírodninami 
 
základní podmínky života 
 
voda, vzduch 
koloběh vody v přírodě 
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ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním 
ročních období 

zná uspořádání sluneční soustavy, 
rozdíl mezi hvězdou a planetou, 
popíše pohyby Země a Měsíce a 
časové jednotky z nich odvozené 
(den, měsíc, rok), vysvětlí střídání 
ročních období v naší zeměpisné šířce 

sluneční soustava  
  
pohyby Země a Měsíce 
  
gravitace 
 

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 

rozlišuje základní zeměpisné pásy, 
jejich umístění, rozdílné podnebí a 
životní podmínky v nich, zařadí běžně 
známá exotická zvířata do 
zeměpisného pásu a kontinentu 
orientuje se v životních podmínkách 
známých ekosystémů  
popíše jednoduše ekosystém ze 
svého okolí a organizmy v něm  
hledá souvislosti mezi výskytem 
určitých druhů a prostředím v dané 
lokalitě 

zeměpisné pásy 
 
ekosystémy, biotopy, 
potravní řetězec 

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 

zná běžně rozšířené druhy v okolí 
zařadí jedince do skupiny podle 
společných znaků, popíše jeho tělo a 
způsob života 
k zařazení a pojmenování využívá 
atlasy, encyklopedie a jednoduché 
klíče  

Houby 
rostliny 
živočichové  
jednoduché třídění na 
známé skupiny, popis stavby 
těla, způsobu života, 
pozorování druhů 
nacházejících se v okolí 

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

chápe vliv lidí na životní prostředí,  
aktivně třídí odpad 
zná nejvyužívanější suroviny, jejich 
původ 
seznámí se s alternativními zdroji 
energie, ekologickým zemědělstvím, 
posuzuje jejich výhody a nevýhody 
zajímá se o dění v ČR i ve světě, 
orientuje se v environmentálních 
problémech, ví o oblastech 
ohrožených přírodními katastrofami 

využívání přírodních zdrojů 
obnovitelné přírodní zdroje 
ekologické problémy 
současnosti 
likvidace odpadů 
  
živelní pohromy a přírodní 
katastrofy  

ČJS-5-4-06 stručně 
charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných 
událostí,   
v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit 

seznamuje se s riziky vzniku 
mimořádných událostí a možnostmi 
ochrany 

rizika spojená s ročními 
obdobími a sezonními 
činnostmi 
mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy 
a ochrana před nimi 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a zdůvodní 

naplánuje, provede, pozoruje, 
zaznamená a zhodnotí pokus, 
pozorování 

rozbor půdy 
rozpustnost látek 
klíčení semen 
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postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

používá správné názvy veličin, názvy 
základních i odvozených jednotek a 
jejich značky 
provede měření vybraným měřidlem, 
zaznamená výsledky 

skupenství vody 
práce s mikroskopem 
měření veličin (hmotnost, 
délka, objem, obsah, čas, 
teplota) 

 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

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 

pojmenuje základní části lidského 
těla 
uplatňuje zásady zdravé výživy a 
projevuje vhodné chování ve vztahu 
ke zdraví, předchází úrazům 
orientuje se v cestách přenosu 
nejčastějších infekčních chorob a s 
pomocí dospělých se dovede před 
nimi chránit 

péče o zdraví 
zdravá výživa  
denní, pitný a pohybový 
režim 
zdravá strava  
nemoc 

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 

diskutuje o účinných způsobech 
ochrany 
bezpečně se pohybuje na silnici v roli 
chodce i cyklisty  
cíleně používá ochranné prvky v 
silniční dopravě, a to v roli chodce i 
cyklisty  
vybavuje si krizová telefonní čísla 
 

bezpečné chování v 
rizikovém prostředí, 
silničním provozu a 
krizových situacích 

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 

zná základní možná rizika včetně 
návykových látek a umí jim 
předcházet, v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné 

krizové situace (šikana, 
drogy, situace hromadného 
ohrožení). způsoby 
komunikace s operátory 
tísňových linek 

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

je seznámen s možnými 
mimořádnými událostmi a se 
způsoby chování v těchto situacích – 
přírodní katastrofy a další ohrožení 

mimořádné události a rizika 
ohrožení s nimi spojená - 
postup v případě ohrožení 
(požár, varovný signál, 
evakuace) 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o 
lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a k podpoře 

vysvětlí funkci orgánových soustav 
(trávicí, dýchací, nervová, vylučovací, 
oběhová, rozmnožovací) 
zná některé vlivy ohrožující fungování 
lidského těla, vysvětlí je 

lidské tělo 
jednotlivé orgánové 
soustavy 
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vlastního zdravého způsobu 
života 

rozlišuje běžné nemoci a úrazy, 
dovede s před nimi bránit 

vlivy ohrožující jednotlivé 
soustavy (nadváha, drogy, 
neléčené nemoci, stres) 
běžné nemoci, úrazy – 
prevence 

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

zná způsob vzniku nového jedince 
 popíše přiměřeným způsobem 
průběh těhotenství a porod, vývoj 
dítěte po narození 

pohlavní rozdíly mezi 
mužem a ženou, základy 
lidské reprodukce 
vývoj jedince 

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

chápe nutnost zapojit se do 
společných činností 
přebírá odpovědnost za svůj podíl 
práce 
umí si rozvrhnout činnost během 
dne, týdne, orientuje se v 
poznámkách (diář) 
ví, který druh odpočinku (aktivně, 
pasivně) mu vyhovuje 

dělba práce, povinnosti ve 
skupině (třída, rodina) 
  
  
denní režim, týdenní režim 
 
relaxace 
 

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 

na modelových situacích se učí 
zvládat mimořádné události  
uplatňuje pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu v roli chodce a 
cyklisty 

bezpečné chování v 
rizikovém prostředí 
úraz 
nehoda 
hrožení jinou osobou 
živelná katastrofa 
bezpečné chování v 
silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty 

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

odmítne nabízené cigarety, alkohol i 
látky neznámého původu a účinku 
ví i o dalších závislostech a 
uvědomuje si jejich nebezpečí 

drogové závislosti (drogy, 
kouření, alkohol, léky) 
závislost na počítačových 
hrách, hracích automatech 

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

rozlišuje potraviny zdraví prospěšné a 
nezdravé, navrhne jídelníček 
dodržuje pitný režim 
zná vliv některých vitamínů a 
minerálů na zdraví 
uvědomuje si vliv fyzické aktivity na 
zdraví 
dodržuje základní hygienické návyky 

zdravý životní styl 
 
výběr a způsoby uchovávání 
potravin, vhodná skladba 
stravy 
osobní hygiena 
 
duševní hygiena 

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

vhodně reaguje v případě úrazu 
ošetří drobné poranění  
zná telefonní čísla záchranné služby a 
další, je schopen přivolat pomoc 
zajistí pomoc dospělé osoby, lékaře 
v případě potřeby komunikuje s 
lékařem o problému 

život ohrožující zranění 
 
drobná poranění a způsoby 
jejich ošetření 
 
důležitá telefonní čísla 
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ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v 
daném věku 

popíše rozdíly mezi pohlavími 
(fyzické, duševní) 
rozumí projevům pohlavního 
dospívání 
zná nebezpečí pohlavně přenosných 
nemocí a způsob ochrany před nimi  

partnerství, manželství, 
rodičovství 
základy sexuální výchovy 
 
pohlavně přenosné nemoci 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových 

kompetencí žáků: 

1. Kompetence k učení 

● Žáci pracují ve skupinách delší dobu na projektu spojujícím několik oblastí vzdělávání. 

● Dostávají tak komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy a jejich vzájemné 

vztahy. 

● Mohou se podílet na výběru projektu i na jeho obsahu tak, aby ho vnímali jako smysluplný, 

kladou otázky a hledají na ně odpovědi.  

● Žáci pracují s různými informačními zdroji a kriticky hodnotí získané informace.  

● Přebírají ve skupině různé role, plánují práci.  

● Smysluplná práce na tématech, které žáky zajímají, je podněcuje k dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení. 

2. Kompetence k řešení problémů 

● Při práci na projektech jsou žáci postaveni před řešení různých dílčích problémů, přičemž 

bereme ohled na jejich věk a stupeň samostatnosti. Jsou povzbuzováni k vytváření vlastních 

originálních postupů řešení, k tomu, aby vytrvali a dotahovali své nápady do konce. 

● Pracujeme s chybou jako s prostředkem učení, vedeme žáky k reflexi svých činů a k přijímání 

odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

● Některé projekty se zabývají aktuálním problémy ve společnosti. Žáci se učí přejímat svůj díl 

zodpovědnosti a podílet se například na řešení sociálních nebo ekologických problémů v místě, 

kde žijí. 

3. Kompetence komunikativní 

● Většina práce probíhá ve větších nebo menších skupinkách. Žáci jsou přitom motivováni spolu 

komunikovat v nejrůznějších situacích.  

● Učí se výstižně vyjadřovat, formulovat svoje myšlenky, naslouchat druhým lidem.  

● Při prezentování vlastní práce se učí kultivovanému ústnímu i písemnému projevu, využívají 

informační a komunikační technologie. 
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4. Kompetence sociální a personální 

● Při týmové práci žáci vytváří pravidla fungování skupiny. Učí se respektovat názory druhých, 

přebírají zodpovědnost za své chování.  

● Motivujeme žáky k vyjadřování jejich názorů a postojů, podporujeme jejich sebedůvěru. 

5. Kompetence občanské 

● Žáci jsou vedeni k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování školy.  

● Spolupracují na nastavování pravidel společného soužití. V praxi se tak na úrovni příslušné 

svému věku přirozeně seznamují s fungováním společnosti, učí se chápat společenské normy 

a pravidla. 

● Žáci se učí respektovat druhé lidi. Povzbuzujeme je k tomu, aby se podíleli na projektech 

prospěšných společnosti a přírodě. 

6. Kompetence pracovní 

● Součástí projektů, na kterých žáci pracují, je často i praktická činnost. Učí se bezpečně používat 

různé nástroje, chránit zdraví svoje i spolužáků, brát ohled na ochranu životního prostředí.  

● Žáci provádějí finančních rozvahu svých projektů, nakupují materiál, rozvíjejí podnikatelské 

myšlení.  

● Tím, že mají prostor na to, aby si vybrali projekty podle svého zájmu, v kterých se do hloubky 

věnují různým tématům, jsou motivovaní přemýšlet o tom, co je zajímá, a zvažovat svoje 

budoucí profesní zaměření. 
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7.7 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie – Svět 

technologie 

Název předmětu: Svět technologie  

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky 

a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s 

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

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

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

kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího 

počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební 

texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve 

všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 

vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a bude se stávat 

součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání v menší či větší míře. 

Na Základní škole Slunovrat umožňujeme všem dětem dosáhnout uživatelské úrovně v rámci 

IT dovedností. Vycházíme z jejich osvojených kompetencí a umožňujeme je posouvat v rámci jejich 

schopností. K tomuto účelu používáme autonomní způsob učení, v kterém jsou všechny témata RVP 

nabízena v uvedených obdobích. Vzhledem zatím k omezené nabídce technologií je naše výuka 

omezena na získání základních dovedností potřebné pro orientaci, práci a získávání informací 

prostřednictvím služeb internetu.  

Klademe důraz na pravidla bezpečného chování na internetu a prospěšného využívání 

technologií. Dále vnímáme potřebu zařazovat prvky a témata mediální výchovy pro zdravý rozvoj 

osobnosti v současném světě. 

 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 2 hodiny na 1. stupni. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace - - - 1 1 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pro 1. stupeň 

Očekávané výstupy RVP Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

ICT-5-1-01 využívá základní 
standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie 

Žák je schopen zprovoznit počítač a 
využívané periferie (myš, klávesnice, 
tiskárna). Je schopen využívat základní 
software (operační systém (různé typy), 
prohlížeč a kancelářský software) 

Počítač a jeho části – 
hardware. 
Počítač a jeho části – 
software. 

ICT-5-1-02 respektuje 
pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a 
postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

Žák chápe princip bezpečné práce 
s počítačem (hardware) a chápe 
software jako duševní dílo, s nímž se 
pracuje dle pravidel  

Zásady přístupu 
k elektrickému 
zařízení, v případě poruchy 
(hardware i software).  
Složení a rozložení počítače 
- hardware. 
Zásady instalování software 
a ověřování jeho licencí. 
Zdroje sotware a možnosti 
jeho nákupu. 

ICT-5-1-03 chrání data před 
poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

Žák umí používat cloudový systém 
Základní školy Slunovrat a rozumí jeho 
principu. 
Žák chápe principy zálohování dat. 
Žák chápe a prakticky aplikuje přístupu 
chránící před zneužitím dat. 

Co je cloud a jak s ním 
pracovat. 
Systémy oprávnění a 
nastavení přístupů k mým 
datům. 
Rizika zneužití dat ve 
veřejném prostoru. 
Hodnota dat a práce s nimi. 

ICT-5-2-01 při vyhledávání 
informací na internetu 
používá jednoduché a 
vhodné cesty 

Žák umí vyhledat relevantní data a dále 
s nimi pracovat. 
 

Vyhledávací servery a jejich 
využití. 
Práce s vyhledanými 
informacemi. 

ICT-5-2-03 komunikuje 
pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních 
zařízení 
 

Žák dokáže využívat možnosti 
komunikačního software a zároveň 
rozumí sociálním sítím, jejich rizikům a 
přínosům. 

Emailová komunikace, její 
pravidla a zásady. 
Komunikační software na 
jednotlivých platformách 
elektronických zařízeních. 
Sociální sítě a jejich 
specifika. 

ICT-5-2-02 vyhledává 
informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

Žák dokáže najít relevantní informace 
na specializovaných serverech 
věnovaných jednotlivým tématům. Umí 
využívat specializované databáze a 
pracovat s nimi. 

Svět databází. 
Jejich význam. 
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ICT-5-3-01 pracuje s 
textem a obrázkem v 
textovém a grafickém 
editoru 

Žák umí využívat vstupní grafická 
zařízení, či externí úložiště s obrazovými 
daty. 
Umí převádět obrazová data do různých 
typů kancelářského software. Umí 
vytvářet jednoduché kresby, či 
myšlenkové mapy pro své vzdělávání. 

Fotografie a počítače. 
Počítačová grafika – 
vytváření jednoduchých 
obrázků. 
Myšlenkové mapy – jak na 
ně. 

 
Učivo 

● základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce 

● struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 

● operační systémy a jejich základní funkce 

● seznámení s formáty souborů (doc, gif) 

● multimediální využití počítače 

● jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem a softwarem 

● zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním 

výpočetní techniky 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k učení 

• Žáci pracují individuálně, často ve dvojicích i ve skupinách a sdílejí své zkušenosti v oblasti IT. 

• Žáci pracují s různými informačními zdroji a kriticky hodnotí získané informace – jde zejména 

o různé informační zdroje na internetu, které komparují s daty v tištěné podobě.  

• Přebírají ve skupině různé role, plánují práci. Smysluplná práce na tématech, které žáky 

• zajímají, je podněcuje k dalšímu studiu a celoživotnímu učení. 

• Žáci postupují dle konstruktivistického modelu učení, v němž získávají stále větší roli. 

2. Kompetence k řešení problémů 

• Žáci jsou v předmětu IT stavěny do kontextu rychle se rozvíjející se oblasti a postojů společnosti 

k ní. Toto je pak přenášeno do diskuzí a hledán jejich individuální postoj. 

• Žáci mají možnost volit různé cesty k vyřešení specifických zadání. 

• Společně diskutujeme nad tématem. 

3. Kompetence komunikativní 

• Žáci si osvojují různé způsoby elektronické komunikace a specifických přístupů v ní. 

• Učí se rozeznávat rizikové formy komunikace a umí přistupovat konstruktivně k specifickým 

situacím.  

• Žáci ví, na koho se obrátit v případě problémů a nestandardních situací, které na internetu 

naleznou. 

4. Kompetence sociální a personální 

• Při týmové práci žáci vytváří pravidla fungování skupiny. Učí se respektovat názory druhých, 

přebírají zodpovědnost za své chování.  
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• Motivujeme žáky k vyjadřování jejich názorů a postojů, podporujeme jejich sebedůvěru. 

V rámci IT dokáží odolat nepřiměřeným nabídkám na komunikaci. 

5. Kompetence občanské 

• Žáci jsou vedeni k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování školy.  

• Spolupracují na nastavování pravidel společného soužití.  

• V praxi se tak na úrovni příslušné svému věku přirozeně seznamují s fungováním společnosti, 

učí se chápat společenské normy a pravidla.  

• Žáci se učí respektovat druhé lidi.  

• Povzbuzujeme je k tomu, aby se podíleli na projektech prospěšných společnosti a přírodě. 

K těmto všem oblastem mohou využívat IT a jsou vedeni k porozumění fungování občanské 

společnosti v IT světě (online petice, přístup k informacím atd.) 

6. Kompetence pracovní 

• Součástí IT je schopnost pracovat s hardware a zvládnout drobné opravy a výměny dílů u PC a 

dalších periférií.  

• Žáci jsou vedeni k hledání pracovních postupů, které mohou uplatňovat ve svém životě na 

internetu.  

• Umí vyhledat návod na opravu, využívat edukativní pracovní videa a sami mohou své cesty 

sdílet na těchto platformách. 
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7.8 Vzdělávací oblast: Průřezová témata - Sněm 

Název předmětu: Sněm        

Charakteristika předmětu 

Předmět sněm se zabývá skutečnými otázkami společenského života školní komunity, 

vzájemnými mezilidskými vztahy, pravidly a dalšími faktory, které ovlivňují klima školy. Zabývá se 

společenskou odpovědností jednotlivce a jeho dosahu v rámci školní komunity i mimo ni. Předmět je 

postaven na pravidelném setkávání celé školy, které slouží jako prostor pro komunikaci o postojích k 

životu ve škole. Společně se pak hledají cesty vedoucí k tvorbě školy jako bezpečného prostoru pro 

život. 

V rámci sezení, kterému předsedají předem připravení moderátoři, jsou otevírány aktuální 

témata ze života školy, dění v okolí a světě kolem nás.  

Předmět tak odráží realitu života, vede žáky k odpovědnosti na společenském dění v jejich 

okolí. Při společných sezeních jsou žáci podněcováni k hledání cesty k řešení, která rozvíjí individualitu 

žáka a přispívá tak i k tvořivosti a vzájemné kooperaci.  

Zároveň se žáci střídají během školního roku v různých rolích, kdy starší děti zastávají roli 

průvodce vůči dětem mladším. Děti jsou seznámeny s obsahy těchto rolí a očekáváními pro danou 

situaci.  

 

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka se realizuje ve věkově smíšené skupině, kde se může uplatnit vzájemné učení. 

Jednou za týden probíhá 1 vyučovací hodina předmětu sněm v podobě komunitního setkání. 

Žáci a učitelé zde předkládají aktuální témata odrážející projektové téma (např. Vánoční jarmark), dění 

ve škole, v místní lokalitě, v zemi nebo ve světě. Témata jsou zpracovávána samostatně, ve skupinách 

nebo v rámci celé školy. 

Sněmu předsedají 2-3 děti, další plní roli časoměřiče, zapisovače a dohlížitele na plnění pravidel 

sněmu (především vzájemného chování). 

 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 5 hodin na 1. stupni. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 1 1 1 1 1 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pro 1. stupeň 

Očekávané výstupy RVP Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

Osobnostní a sociální výchova 

• vede k porozumění sobě 
samému a druhým 

Já jako zdroj informací o sobě; druzí jako 
zdroj informací o mně; moje vztahy k 
druhým lidem. 

Práce s tělem (řeč těla, 
řeč zvuků a slov, řeč 
předmětů a prostředí 
tvořeného člověkem, řeč 
lidských skutků). 

• napomáhá ke zvládání 
vlastního chování 

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti 
a soustředění.  

Reflexe a sebereflexe 
žáků. Konfrontace 
s pravidly chování, vužití 
role „dohlížitelů“ 

• přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů ve třídě i 
mimo ni 

Vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 
odlišnostem a hledání výhod v 
odlišnostech, práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako sociální 
skupiny. 

Citlivosti, schopnosti 
dotahovat nápady do 
reality), tvořivost v 
mezilidských vztazích. 

• rozvíjí základní dovednosti 
dobré komunikace a k tomu 
příslušné vědomosti 

Komunikace v různých situacích 
(informování, odmítání, omluva, 
pozdrav, prosba, přesvědčování, 
řešení konfliktů, vyjednávání, 
vysvětlování, žádost apod.) 

Cvičení pozorování a 
empatického a aktivního 
naslouchání. 

• utváří a rozvíjí základní 
dovednosti pro spolupráci 

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.). 

Cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
(pružnosti nápadů, 
originality, schopnosti 
vidět věci jinak) tvořivost 
v mezilidských vztazích. 
 

• umožňuje získat základní 
sociální dovednosti pro 
řešení složitých situací (např. 
konfliktů) 

Sociální dovednosti pro předcházení 
stresům v mezilidských vztazích. 
 
 

Tvorba a revize pravidel, 
fungování pravidel 
skupiny. 

• vede k uvědomování si 
hodnoty spolupráce a pomoci 
 

Rozvoj sociálních dovedností pro 
kooperaci (jasná a respektující 
komunikace, řešení konfliktů, podřízení 
se, vedení a organizování 
práce skupiny). 

Sociální hry ve skupině, 
aktivity zaměřené na 
spolupráci skupiny. 
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Výchova demokratického občana 

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

Škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole. 
 

Sněm jako místo pro 
vyjednávání – 
shromáždění v kruhu, 
kterému předsedají 2-3 
moderátoři z řad dětí, 
projednávají se důležitá 
témata, ohlašují 
oznámení  

• prohlubuje empatii, 
schopnost aktivního 
naslouchání a spravedlivého 
posuzování 

Principy soužití s minoritami (vztah k 
jinému, respekt k identitám, vzájemná 
komunikace a spolupráce, příčiny 
nedorozumění a zdroje 
konfliktů). 

Dlouhodobé projekty 
(nap. Vánoční jarmark). 
Putování školním rokem. 

Multikulturní výchova  

• 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 

Poznávání vlastního kulturního 
zakotvení; respektování zvláštností 
různých etnik (zejména cizinců nebo 
příslušníků etnik žijících v místě školy). 

Spolupráce s jinými 
organizacemi a 
institucemi v oblasti 
dobrovolnictví, aktivní 
zájem o jejich činnost a 
péči 

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

Jedinečnost každého člověka a jeho 
individuální zvláštnosti; člověk jako 
nedílná jednota tělesné i duševní 
stránky, ale i jako součást etnika. 

Střídání rolí při zasedání 
sněmu, objevení 
vlastních nových 
schopností a osvojení 
dovedností z hlediska 
obsahu rolí. 
Možnost vnášet vlastní 
důležitá témata a jejich 
formulace na jednáních. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků:  

1. Kompetence k řešení problémů 

●  Žáci jsou vybízeni k přinášení svých témat na sněm, žák tak vnímá nejrůznější problémové 

situace ve škole i mimo ni, postupně rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech 

a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 

úsudku a zkušeností 
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● Pedagog otevřenou otázkou vybízí jak na sněmu, tak na třídních kruzích žáky k aktivitě a 

hledání odpovědi, hotové odpovědi, pokud to nevyžaduje situace, nenabízí. 

● Pracovníci školy využívají každodenních situací k tomu, aby žáci pojmenovávali problém, 

analyzovali jej, hledali různá řešení, a nakonec přebírali zodpovědnost za řešení i s jeho 

následky.  

2. Kompetence komunikativní 

●  Tím, že se žák aktivně zapojuje do dění na sněmu, přebírá role, postupně formuluje a vyjadřuje 

své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v 

písemném i ústním projevu. 

● Po skončení sněmu získávají předsedající sněmu (moderátoři) zpětnou vazbu od účastníků 

nebo pedagogů, pokud si ji vyžádají. 

●  Účast na sněmu a organizace třídních kruhů zaručuje všem žákům místo, kdy žák naslouchá 

promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

● Využíváme během celoškolních nebo třídních aktivit zaměřených na stmelení skupiny různých 

názorných prostředků (zápis, kresba, dramatizace), s kterými aktivně a systematicky 

pracujeme, a tak postupně můžeme ověřovat projekty, předáváním rolí aj., nakolik žák  rozumí 

různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá 

ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

●  Pedagog si všímá běžných situací během výuky, kdy může žák otestovat získané komunikativní 

dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi, a to formou citlivé pobídky, aktivity, otevřené otázky. 

3. Kompetence sociální a personální 

● Žák je vybízen a podporován k zapojení 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. 

● Usilujeme o co největší zapojení každého žáka a pojmenování situací, kdy se podílí na utváření 

příjemné atmosféry v týmu, kdy přispívá na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 

lidmi k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá.  

● Vytváříme situace, kdy 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. 

● Podporujeme ve škole zdravé klima, které se podílí u žáků na vytváření pozitivní představy o 

sobě samém, podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a 

chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.  
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4. Kompetence občanské 

● Záleží nám na tom, abychom vnášeli příklady ze života, kdy hlavní postava respektuje 

přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 

lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí a na druhé straně vnímali i lidství s jeho chybami. 

● Pravidelně na Sněmu ověřujeme, zda každý vzhledem ke svému věku chápe základní principy, 

na nichž spočívají zákony a společenské normy, s nimiž se pravidelně setkávají, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

● rozhoduje se 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. 

● Pravidelně se v prostředí školy, na programech i v prezentacích objevují témata naší tradice a 

kulturní i historické dědictví, projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 

kulturu a tvořivost, aktivně se zapojujeme do kulturního dění a sportovních aktivit. 

● Kdokoli ze školy může vnést celoškolní témata na sněm, připravit si jejich představení a 

argumentaci. 

5. Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k přípravě témat, získávání informací k tomu, co je zajímá a přípravě prezentace, 

pokud chtějí svým projevem působit na své okolí a být zdravě přesvědčiví. 

• Díky pravidelnému konání třídních kruhů a sněmů, zaměřené pozornosti na prožívání 

jednotlivých žáků si uvědomujeme postupný proces od uvědomění si nějakého 

celospolečenského tématu a jeho pojmenování. Může tak být středem našeho zájmu a 

můžeme jí věnovat čas, pozornost, získávání informací, následně vhledu a porozumění a 

případně rozuzlení. Žáci si tak cvičí záměrnou pozornost, zcitlivění na pojmenování procesů ve 

skupině a jejich orientaci. 
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7.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce – Pracovní společenstvo 

Název předmětu: Pracovní společenstvo          

Charakteristika předmětu 

Naše škola klade důraz na manuální zručnost a uplatnění tvořivého myšlení v praxi. Tento 

vyučovací předmět tak doplňuje celý ŠVP o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším 

životě a ve společnosti. Polytechnická výchova, která je jeho součástí, rozvíjí znalosti o technickém 

prostředí a pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, podporuje touhu tvořit a 

práci zdárně dokončit. Posiluje zájem o technické obory. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, 

netradičních materiálů a techniky jejich zpracování. Děti jsou vedeny v rámci konstruktivistického 

vzdělávání k vytvoření dovedností plánovat, realizovat a reflektovat své pracovní postupy a na základě 

vlastní zkušeností je přehodnocovat. K tomu jsou využívány různé nástroje - myšlenkové mapy, 

technické postupy, kreslené plány aj. 

Pracovní společenstvo reaguje na aktuální potřeby školního prostředí. V rámci předmětu jsou 

realizovány drobné opravy, úklidy, starost o třídy a pomůcky. Péče o prostředí školy odráží realitu 

skutečného života.  

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. 

Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických 

okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

Na prvním stupni je rozdělen na 4 tematické okruhy: 

• Práce s drobným materiálem – výroba různých předmětů, pracovní návody, předlohy, 

postupy, vhodné pracovní pomůcky, nástroje, hygiena a bezpečnost práce 

• Konstrukční činnosti – sestavování modelů (plošné, prostorové, konstrukční), k tomu 

jsou využívány různé technické stavebnice, počítačové programy, ale i běžný materiál 

– vše škola zasazuje do souvislostí a možností pracovního uplatnění v budoucnu. 

• Pěstitelské práce – péče o rostliny, pozorování přírody, drobné pěstitelství, pozorování 

• Příprava pokrmů – jednoduché stolování, příprava jednoduchých pokrmů 

Organizační rozčlenění předmětu: 

Výuka se realizuje ve věkově smíšené skupině, kde se může uplatnit vzájemné učení. Žáci 

jsou rozděleni do skupin nejčastěji podle tříd.  

Výuka se realizuje v rámci výuky v terénu, projektového vyučování nebo v rámci 

podzimního, zimního a letního pobytového kurzu, kde se někdy podílí na plánování jídelníčku a 

přípravě pokrmů, realizují tvorbu výrobků z přírodnin, vytváří vlastní postupy, stavby aj. Podílí se 

na dalších sebeobslužných pracích spojených s pobytem (úklidy, příprava a zpracování dřeva na 

topení apod.). 

Časové vymezení předmětu: 

Celková dotace - 8 hodin na 1. stupni 
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Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Časová dotace 1 1 1+1 1+1 1+1 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pro 1. stupeň 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

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

rozezná různé materiály a vhodnost 
jejich použití (pružnost, pevnost apod.), 
materiály pak používá při práci. 

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

ČSP-3-1-02 pracuje podle 
slovního návodu a předlohy  

orientuje se v jednoduchých pracovních 
návodech a slovních popisech 
dokáže pracovat dle návodu 

jednoduché pracovní 
operace a postupy, jejich 
realizace a zpětná reflexe  

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

organizuje si práci 
volí vhodné pracovní postupy pro 
výrobu vlastních výrobků 

jednoduché pracovní 
operace a postupy, 
organizace práce   

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

vytváří výrobky odrážející lidové tradice lidové zvyky, tradice, 
řemesla  

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

rozezná vhodné pomůcky pro práci s 
jednotlivými materiály (látka, dřevo, 
papír, plast, kov) 

pracovní pomůcky a 
nástroje – funkce a 
využití  

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

po své práci si uklízí pracovní prostor 
pracovní pomůcky, nářadí a materiál 
vrací na své místo.  
dbá osobní hygieny, používá vhodné 
pracovní pomůcky 

pracovní pomůcky a 
nástroje, organizace 
práce   

 
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

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

dokáže spojit dva více dílů stavebnice stavebnice (plošné, 
prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů  

ČSP-5-2-01 provádí při práci 
se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a 
demontáž  

sestaví a demontuje stavbu dle své 
fantazie 
 

stavebnice (plošné, 
prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle 
slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu  

dokáže sestavit a demontovat stavbu 
dle plánku, či jiné předlohy 

práce s návodem, 
předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazu  

dbá osobní hygieny při práci se 
stavebnicemi (mytí rukou) 
stavebnice používá k určeným 
činnostem, tak aby nedošlo ke zranění 

první pomoc, hygiena, 
bezpečnost práce 

 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

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

poznává jednotlivé rostliny 
pozoruje a popisuje různé vlivy působící 
na rostliny 

rostliny jedovaté, rostliny 
jako drogy, alergie  
sběr bylin, sušení, využití 
pro potřebu 

ČSP-3-3-02 pečuje o 
nenáročné rostliny  

pěstuje nenáročné rostliny, stará o 
pravidelné zalévání. 

pěstování pokojových 
rostlin 

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

vypěstuje rostlinu ze semene 
rostlinu zasadí, nebo přesadí 

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

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové 
i jiné rostliny  

seznamuje se se základními 
podmínkami pro život rostlin, aplikuje je 
v péče o rostliny 

základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

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

při péči o rostliny používá vhodné náčiní 
(motyčka, hrábě, rýč apod.) 

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

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 

dbá osobní hygieny, mytí rukou, volba 
vhodného pracovního oděvu 

první pomoc, hygiena, 
bezpečnost práce 
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poskytne první pomoc při 
úrazu 

 
PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy Dílčí školní výstupy Učivo + téma 

Žák...   

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 

dokáže naplánovat, nakoupit a 
naservírovat jednoduché potraviny 

výběr, nákup a 
skladování potravin, 
jednoduchá úprava stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně 
při stolování  

dodržuje pravidla etikety při stolování - 
používání příborů, talířů a prostírání 

pravidla správného 
stolování  

ČSP-5-4-01 orientuje se v 
základním vybavení kuchyně   

používá základní kuchyňské pomůcky 
(nože, vařečky, troubu, sporák apod.) 

základní vybavení 
kuchyně, 
technika v kuchyni – 
historie a význam  

ČSP-5-4-02 připraví 
samostatně jednoduchý 
pokrm  

dokáže připravit teplý a studený pokrm studené a teplé pokrmy 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování  

dodržuje pravidla etikety při společném 
stolování 
vytvoří esteticky působivé prostředí  

pravidla správného 
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  

dbá osobní hygieny, mytí rukou, volba 
vhodného pracovního oděvu 

první pomoc, hygiena, 
bezpečnost práce 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všechny zásadní postupy, které povedou v daném předmětu k utváření klíčových kompetencí žáků: 

1.Kompetence k učení 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

● operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 

pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
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● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

 2. Kompetence k řešení problémů 

● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za 

svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

● samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 

matematické a empirické postupy 

● vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 

odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 3. Kompetence komunikativní 

● formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu 

● vhodně a přesně popisuje postupy práce  

 4. Kompetence sociální a personální 

● 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 

 5. Kompetence občanské 

● chápe 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 

● 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 

 6. Kompetence pracovní 

● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změně 

● 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 hodnotné nebo nové pracovní 

podmínky 
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● využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 

profesním zaměření 

● orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 

realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 
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8. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení, které tvoří základ 

pro celoživotním učení. Klade důraz na rozvoj a uplatňování tvořivého myšlení, schopnost přiměřeně 

řešit vyskytující se problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své duševní i fyzické zdraví, 

vytvářet podmínky pro zdravé sociální vztahy aj.  Na škole průběžně probíhají následující formy 

hodnocení – slovní, sebehodnocení, práce s chybou, samokontrola, prezentace, tvorba portfolia, 

závěrečné slovní hodnocení. Hodnocení formou známkování je tedy nahrazeno poskytováním různých 

forem zpětné vazby, reflexe či sebehodnocením.  

8.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

Hodnocení ve smyslu cílené zpětné vazby, které uplatňuje pedagogický sbor Základní školy 

Slunovrat, popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání. Tedy do jaké míry naplňuje žák s ohledem 

na své individuální předpoklady očekávané výstupy a klíčové kompetence, které jsou zformulovány 

v ŠVP Základní školy Slunovrat „Žijeme, tedy jsme!“ 

Cílená zpětná vazba (hodnocení): 

• se opírá o předem stanovená kritéria, s nimiž jsou žáci před zahájením činnosti/aktivit 

seznámeni,  

• zdůrazňuje individuální pokrok žáka,  

• orientuje se na rozvoj jeho talentu,  

• vyhýbá se srovnávání s ostatními, podpoře soutěživosti, 

• eliminuje vnější motivaci,  

• zaměřuje se na rozvoj konkrétních dovedností, znalostí a návyků, nikoli na osobnost žáka, 

• respektuje osobnost žáka a využívá pro něj efektivní a odpovídající formy, 

• rozvíjí vnitřní motivaci, posiluje a podporuje zdravé návyky žáka, 

• pomáhá žákovi odhalit příčiny neúspěchu a tvořivě s nimi pracovat, 

• všímá si procesu, oceňuje jeho přínosná místa, podle uvážení věnuje pozornost i jeho kritickým 

místům, 

• všímá si uplatňování již dříve získaných dovedností při práci, 

• povzbuzuje k hledání jiných řešení a nových cest, 

• sleduje žákovu míru samostatnosti, tvořivosti, kvalitu dílčích i konečných výsledků práce, 

• nabádá ho k reálnému sebehodnocení.  

• Pedagog na základě konkrétní situace žáka a nastavení kritérií zvažuje, který z bodů 

upřednostní, tak aby vyučovací proces byl co nejefektivnější. 
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8.2 Způsoby hodnocení - reflexe, sebereflexe, cílená zpětná vazba 

Poskytujeme dětem slovní cílenou zpětnou vazbu ve chvílích, kdy je jasné konkrétní zadání 

úkolu a předem popsány cíle aktivity či procesu. Zpětnou vazbu realizujeme i prostřednictvím aktivit. 

Orientujeme se na formativní hodnocení. Rozvíjíme sebehodnocení každého žáka a 

vypracováváme s nimi mapy učiva a portfolia.  

Vedeme žáky k osvojení nástrojů, které jim pomohou v učebním procesu, posilují jejich vnitřní 

motivaci a pomáhají mu osvojit si dlouhodobé strategie pro celoživotní učení. 

Věříme, že i pouhá reflexe a sebereflexe (používání pouze popisného jazyka k tomu, co se děje 

nebo dělo) je důležitým výukovým nástrojem zvědomování toho, co probíhá nebo proběhlo kolem 

žáka, uvnitř něj a ve vzájemných vztazích. 

Učíme žáky, aby si vzájemně dokázali poskytnout cílenou zpětnou vazbu, konkrétně ocenit 

práci i dovednosti druhých, a to zvláště ve skupinových aktivitách. 

Jako výstup slouží také prezentace vlastní práce, závěrečné práce (výtvarná díla, plakát, kniha 

aj.), testy, záznamy o činnosti, fotografie, psaní Spirálek (zpráv z uběhnutého týdne) a zapojení do 

nějaké konkrétní činnosti, která je prospěšná i ostatním aj. 

K sebehodnocení žáků a pravidelnému poskytování písemné zpětné vazby o průběhu 

vzdělávání jsou určeny mapy učiva ve vybraných výukových předmětech. Ty obsahují stručný výčet 

učiva z českého jazyka a matematiky, které mají žáci obsáhnout za školní rok. Vybarvování jednotlivých 

elips žákem či tvorba vlastní mapy ukazuje individuální postup učivem a úroveň dosažených znalostí 

(Žák vybarví část elipsy, když se učivem zabýval, ale ještě si jej plně neosvojil. Žák si vybarví celou elipsu, 

pokud si učivo osvojil – na úrovni, která je pro něj v tu chvíli přiměřená).  

Ověřování osvojeného učiva je průběžné. Učitel si vede poznámky o konkrétní práci dětí a jejich 

pokroku, pozorováním i pomocí pracovních listů sleduje míru zvládnutí. Na konci každého tematického 

období následují ověřovací aktivity, při nichž žáci prokážou osvojené znalosti a dovednosti nebo 

prezentují proces osvojování (jakým způsobem postupovali a kam dospěli). 

Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím 

toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná 

práce s ní je příležitostí ke zlepšení.  

Sebereflexe žáka na konci každého bloku přináší věcné shrnutí a připomenutí toho, čím se žák 

zabýval a do jaké míry. Může získat okamžitou zpětnou vazbu a doporučení pedagoga.  

Různé formy hodnocení vykonává učitel průběžně během výuky ve škole, ale i na akcích mimo školu 

po celý školní rok.  

8.3 Formy hodnocení  

Formy cílené zpětné vazby a reflexe ze strany pedagoga: 

• průběžná ústní během činnosti, pokud je třeba 

• ústní na konci výukových bloků či činnosti 

• pravidelné individuální rozhovory pedagoga s žákem  
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• tripartitní setkání (účast dítě – rodič/e – třídní průvodce, kdy dítě sebereflektuje svou 

činnost, úroveň znalostí a dovedností, představuje své silné i slabé stránky, své portfolio, 

mapy pokroku z výukových předmětů a společně hledáme cesty k větší efektivitě, 

uvědomění a rozvoji vnitřní motivace formou dohody)  

• písemná ze všech vzdělávacích oblastí na konci každého pololetí na vysvědčení 

• prožitkové aktivity na konci týdne, tématu, bloku nebo projektu 

Sebereflexe (sebehodnocení) žáka: 

• na konci týdne reflexe týdenních plánů a vyhodnocení, na co se žák zaměří 

• po skončení tématu zakreslování do map učiva či tvorba vlastní myšlenkové mapy (revize 

min. ročně) 

• písemné minimálně každý rok vypracováním listu k reflexi vlastní činnosti (od 2.ročníku) 

• na základě kontrol na zadní straně pomůcek, vzorových listů 

• vzájemné sdílení ve skupině, ve dvojici (podle potřeby) 

• činnostními aktivitami, formou dramatického, literárního, hudebního, výtvarného 

vyjádření 

• zakládáním vlastního portfolia 

Reflexe a zpětná vazba (navzájem mezi sebou nebo mezi pedagogem a žáky): 

• slovní pravidelně na třídních kruzích týkající se pravidel vzájemné důvěry a chování, které 

si děti samy na začátku roku sepisují, a výstupů učiva 

• formou aktivit, formou dramatického, literárního, hudebního, výtvarného vyjádření atd. 

k aktuálním tématům a procesům ve skupině, výstupům učiva 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení: 

• Sledováním průběžné práce žáka (např. na pomůckách, při společné tvorbě projektových 

výstupů), 

• důkladným pozorováním při skupinových aktivitách, 

• připraveným prostředím,  

• individuálním rozhovorem, 

• analýzou pracovních listů, testů, pracovních sešitů a jiných výstupů shromažďovaných do 

žákovských portfolií.  

Pozorujeme zvládnutí učiva, míru zpracování zadaných témat, samostatnosti a tvořivosti, kvalitu 

výsledků jednotlivých dílčích činností, sebehodnocení v jednotlivých etapách, uplatňování získávaných 

dovedností a schopností, respektování dohodnutých pravidel a kritérií, vlastní aktivitu. 

8.4 Hodnocení žáků na vysvědčení  

Za první a druhé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení.  

Pro hodnocení žáků všech ročníků Základní školy Slunovrat se používá na vysvědčení slovní 

hodnocení napsané formou dopisu. Toto slovní hodnocení je souhrnnou zpětnou vazbou a reflexí o 

tom, co žák zvládl při osvojování učiva, obsahuje částečný výčet nejdůležitějších prokázaných znalostí, 

dovedností, případně postojů a návyků a uvedení konkrétních příkladů, kdy je žák projevil. Orientuje 

se především na proces, povzbuzení a podporu, ocenění úsilí. 
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Pedagog maximálně využívá popisného jazyka, všímá si individuálního pokroku žáka, jeho 

aktivního zapojení do konkrétních projektů a činností. Zdůrazňuje jeho silné stránky, osvojené návyky. 

Obsahuje i doporučení, co by mu mohlo pomoci k rozvíjení konkrétních kompetencí. 

Jeh cílem není pojmout veškerou činnost žáka během pololetí, pravidelně je každému žákovi 

poskytována zpětná vazba, tvoří si portfolio atd. 

 

Škola z možností daných legislativou využívá 

• prospěl(a) s vyznamenáním  

• prospěl(a)  

• neprospěl(a)  

• nehodnocen(a)  

Žák je hodnocen stupněm:  

a) prospěl(a) s vyznamenáním: splnil-li ve všech povinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem deklarované výstupy  

b) prospěl(a): splnil-li ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 

základní deklarované výstupy.  

c) neprospěl(a): nesplnil-li deklarované výstupy z jednoho a více předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem - viz stupeň 5 (hodnocení nedostatečný).  

d) nehodnocen(a): nemohl-li být hodnocen např. ze zdravotních důvodů.  

 

8.5 Výchovná opatření  

Při poskytování zpětné vazby k chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou učitel 

vyhodnocuje respektování dohodnutých pravidel, dodržování bezpečnostních pokynů a pokynů na 

ochranu zdraví, udržování dobrých mezilidských vztahů (pochopení, tolerance, pomoc druhým…), 

dodržování pravidel, na nichž se osobně podílel (sněm, pravidla respektu a důvěry ve třídě).  

Hledáme odpovídající cesty pro posilování vnitřní motivace a odpovědné volby. Žáci v rámci 

svých možností nesou důsledky svého chování a v případě nedodržení dohod (např. termínu, úkolu), 

pravidel (např. slovní napadení druhého), či způsobení materiální újmy (rozbitá pomůcka) jsou přizvány 

k nápravě, která odpovídá povaze skutku.  

Velmi záleží, kdo je tímto skutkem ještě zasažen. V případě třídy se řeší na třídním kruhu, 

v případě školy na celoškolním sněmu. O všem jsou informováni zákonní zástupci. 

V případě závažnějších porušení jsou přizváni k nápravě také zákonní zástupci žáka. 

Realizujeme tedy výchovná opatření, jen ne formu z těch, která nabízí § 17 Vyhlášky č. 

48/2005.  

Klademe důraz na okamžitou cílenou zpětnou vazbu a podle míry naplnění (formou ocenění) 

nebo naopak porušení důležitých směrnic školy, pravidel třídy či školního řádu volíme další kroky ve 

vzdělávacím procesu tak, aby byl jejich spolutvůrcem a přebíral odpovědnost. Vyhýbáme se trestům a 

odměnám. 
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Konflikty a problémové situace řešíme individuálně s žáky a následně se zákonnými zástupci. 

Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o veškerém dění ve škole. 

Nastavujeme aktivní spolupráci se žáky, jejich zákonnými zástupci, školským pracovištěm 

školy, poradenskými zařízeními a externím speciálním pedagogem tak, abychom předcházeli 

rizikovému chování či dlouhodobé neúspěšnosti některého z žáků.   

8.6 Při přechodu na jinou školu, kdy je zapotřebí převádět slovní hodnocení na 

klasifikaci  

STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU  

Předměty s převahou znalostního a teoretického zaměření (ČJ, AJ, M, ČJS)  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá bezpečně požadované poznatky a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje 

znalosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Plně využívá osobní předpoklady a s úspěchem je 

rozvíjí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a 

písemný projev je správný, přesný a výstižný, esteticky působivý, originální procítěný. Osvojené 

vědomosti, návyky a dovednosti tvořivě a vhodně aplikuje. Sám si vyhledá chybu, zdůvodní ji a opraví.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech převážně aktivní a samostatný, úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady, jeho projev 

má jen menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, po upozornění dokáže chybu zdůvodnit 

a napravit. Tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky, projevuje zájem o estetiku, 

umění, tělesnou zdatnost. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje znalosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 

Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Je 

v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně svých schopností 

v individuálním a kolektivním projevu. V projevu se dopouští chyb, potřebuje podporu a korekci 

učitele. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně 

estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění samostatných 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. Závažné nedostatky a chyby dovede žák za podpory a korekce učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Požadované poznatky si neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v 

nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné 
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nedostatky. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat, je převážně pasivní 

s nezájmem o práci.  

Předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření (VV,HV, TV,PS)  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech snaživý a aktivní. Plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v 

individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Projevuje aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus či tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech méně snaživý a aktivní. Svoje osobní předpoklady plně nevyužívá, dokáže se rozvíjet 

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má jen menší nedostatky z hlediska požadavků. Žák 

dokáže aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má menší zájem o 

umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus či tělesnou zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně snaživý a aktivní. Nevyužívá dostatečně své osobní předpoklady, obtížně 

rozvíjí své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Dopouští se chyb, jeho vědomosti a 

dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus či tělesnou 

zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech velmi málo aktivní a snaživý. 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 či 

tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. 

Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí 

úsilí rozvíjet svůj estetický vkus či tělesnou zdatnost.  

Stupně hodnocení chování  

Stupeň 1 (VELMI DOBRÉ)  

Žákovi se v podstatě daří respektovat dohodnutá pravidla. Dodržuje bezpečnost při různých 

činnostech, chrání si svoje zdraví i zdraví ostatních, šetrně zachází s pomůckami jemu svěřenými. Snaží 

se o toleranci, pochopení a dodržování vzájemných mezilidských vztahů nejen ve škole, ale i na 

veřejnosti.  

Stupeň 2 (USPOKOJIVÉ)  

Žák často porušuje dohodnutá pravidla stanovená školním řádem, svým chováním často ohrožuje 

ostatní, nedbá o šetrné zacházení se školním a cizím majetkem, porušuje opakovaně bezpečnostní 

pokyny. Jeho vystupování ve škole a na veřejnosti neodpovídá zásadám dobrých mezilidských vztahů 
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(pokusy o podvádění, ubližování druhým, nevhodné či vulgární chování…) a to i přesto, že jsou k řešení 

tohoto problematického chování přizváni rodiče.  

Stupeň 3 (NEUSPOKOJIVÉ)  

Žák nedodržuje stanovená pravidla, úmyslně ničí cizí a školní majetek, vůbec nerespektuje pokyny k 

ochraně zdraví při různých činnostech. Svým chováním ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních 

spolužáků. 

 


