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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
1.1  Název školního vzdělávacího programu: 
KROK ZA KROKEM - Školní vzdělávací program  zpracovaný  podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální ( Díl I, II ) 
 
1.2  Předkladatel: 
název školy:  Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 
IČ:   70 846 685 
IZO:   102 002 878 
RED-IZO:  600 021 408 
adresa:   Březinská 1702,  258 01  Vlašim 
ředitelka:  Mgr. Ilona Benešová 
koordinátorka ŠVP: Mgr. Ivana Setničková 
telefon/fax:  317 842 610 
e-mail:   zvs.vlasim@tiscali.cz 
web:   zsvlasim-brezinska.wz.cz 
 
1.3  Zřizovatel: 
název:   Středočeský kraj 
IČ:   70 891 095 
adresa:   Zborovská 11, 150 21   Praha 5  
telefon:  257 280 111 
 
1.4  Platnost dokumentu:  od 1.9.2011 
 
Školská rada se vyjádřila k ŠVP dne: 30.8.2011 
 
 
 
 
 
 ....................................................... 
 Mgr. Ilona Benešová 
 ředitelka 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
2.1  ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 
Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 je plně organizovaná škola, samostatně zřízená pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s kapacitou 100 žáků, z toho pro obor základní 
škola speciální s kapacitou 18 žáků. 
 
2.1.1 Historie a současnost 

• Škola zahájila svou činnost 1.9.1959 jako zvláštní škola. 
• Během doby měla několik zřizovatelů i působišť. 
• 1.9.2000 vstoupila do právní subjektivity s názvem: Zvláštní škola, Vlašim, 
       Žižkovo náměstí 119. 
• S účinností od 1.10. 2001 se stal zřizovatelem školy ze zákona Středočeský kraj. 
• 1. 7. 2002 se škola přestěhovala z hygienicky a prostorově nevyhovujících podmínek 

na Žižkově náměstí do budovy v ulici Březinská , č.p.1702. 
• Čtyřpodlažní budova z 80 let 20. století byla postupně upravena pro školské účely. 

 
 
2.2  VYBAVENÍ ŠKOLY 
Školní budova  našim současným potřebám vyhovuje.  
 

• Má bezbariérový přístup, výtah a sociální zařízení pro vozíčkáře. 
• Jsou zde 4 kmenové třídy základní školy praktické a 2 třídy základní školy speciální, 
      ke kterým patří pracovna pro žáky s poruchou autistického spektra a pracovna na   
      individuální práci s žáky (např. individuální logopedická péče) 
• Odborné pracovny:  školní dílna, modelářská dílna s keramickou pecí, pracovna 

s interaktivní tabulí, počítačová učebna , pracovna dívek, cvičná kuchyňka, relaxační 
místnost. 

• Knihovna s audiovizuální technikou 
• Školní družina 
• Zázemí pro žáky i zaměstnance školy 
• K budově patří dvůr a pozemek, který jsme v roce 2005 oplotili a vybudovali na něm 

školní zahradu.. 
• Škola nemá vlastní tělocvičnu. Na TV si pronajímáme tělocvičnu blízké ZŠ a městská 

sportoviště. 
• Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťujeme v cca 100 m vzdálené školní jídelně. 
• Škola má  velmi dobrou dostupnost městské i meziměstské autobusové dopravy. 

 
 
2.3  CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU  (školní rok 2011/2012) 
11 pedagogických pracovníků ( ředitelka, zástupkyně ředitelky, 7 třídních učitelů, 1 učitel,  
 2 vychovatelky ŠD/ učitelky ZŠ, 2 asistentky pedagoga). 
Všichni třídní učitelé mají pedagogickou kvalifikaci, speciálně pedagogickou kvalifikaci 
splňuje 7 ped.pracovníků. 

 
2.3.1 Ostatní pracovníci 

• Provozní zaměstnanci ( 1 školník/údržbář/sezónní topič, 1 uklízečka) 
• Dohody: 1 ekonomická účetní, 1 účetní PaM,  
• 1 osobní asistentka (vyhláška č. 73/2005 Sb.) 
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2.4  DLOUHODOBÉ PROJEKTY  
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu a mají příznivý vliv na klima školy. 
Naše škola má dlouhodobou tradici a vždy se  zapojila do dění ve městě i v regionu. 

• Školní akce: Mikuláš ve škole, vánoční besídka, karneval,  školní kolo SHM,  
                        branný den, Den dětí, příležitostné projektové dny. 
• Spolupráce se ZŠ ve městě a okolí (sport, kultura). 
• Spolupráce se ZŠ školami praktickými v okrese Benešov (okresní kolo SHM). 
• Spolupráce s MěDDM Vlašim ( karneval, Den dětí, výstavy). 
• Spolupráce s Ekocentrem Vlašim ( vzdělávací programy zaměřené na EVVO). 
• Kulturní vystoupení žáků v Klubu důchodců a v Domově důchodců (Den matek,  
   Vánoce) a výroba drobných dárků pro seniory. 
• Spolupráce s HZS ve Vlašimi ( ochrana člověka za mimořádných událostí – exkurze). 

 
2.4.1 Nová tradice 
Společný sobotní výlet žáků, učitelů a rodičů. 
 
 
2.5  SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně při každodenním kontaktu, 
v žákovských knížkách, na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících.  
Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou 
realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání 
svých dětí. Toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. 
 
2.5.1 Školská rada  
Školská rada je tříčlenná. Pracuje v souladu s platnou legislativou. 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 Partneři   

• PPP Benešov, pobočka Vlašim, Luční…… 
 PPP Kolín, ….. 
•    SPC Chotouňská ….Praha 10;  
   SPC Floriánek Kladno,…. 
•   MěÚ Vlašim, odbor zdravotní a sociální 
•   SOU a OU nabízející vzdělávání našim žákům 
•   ÚP Benešov 
•   K - centrum Benešov 
•   Policie ČR 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
3.1  ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáka, vést jej 
k samostatnosti a komunikaci s okolím a docílit tím jeho integraci do společnosti. 

Žáci jsou v souladu s vyhláškou č. 73/2005 o vzdělávání  dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných v platném znění vzděláváni v počtu 4 – 6 
žáků v jedné třídě. 

V případě nutnosti spojování ročníků (vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění) postupujeme dle 
následujícího pravidla: 

Skupiny jsou vytvářeny dle aktuálních možností školy, potřeb žáků a specifik jejich 
zdravotního stavu. 

 
3.1.1  Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se středně těžkým mentálním 
postižením. ( Kapitola 4 ) 

Cíle vzdělávání 
• vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 
• pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i 

pracovním životě 
• umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení 
• podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů  
• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
• připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 
• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy chování, jednání, 

prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu 
prostředí i k přírodě 

• učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných 
• vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi 

 

3.1.2 Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky s těžkým mentálním postižením 
a souběžným postižením více vadami. ( Kapitola 5 ) 
 

U žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem 
nelze předpokládat dosažení cílů základního vzdělávání. Velkým problémem komplikujícím 
vzdělávání těchto žáků je nízká míra rozvinutí psychických funkcí, zejména pozornosti, 
paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce 
je zapotřebí postupně probouzet, i když úspěšnost této činnosti bude u jednotlivých žáků 
odlišná.  
 

Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán. Všechna podpůrná 
opatření směřují k rozvíjení celé osobnosti.  
 
 
Cíle vzdělávání 

• vést žáky k osvojení základních hygienických návyků a činností týkajících se 
sebeobsluhy  
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• rozvíjet pohyblivost žáků a snažit se o dosažení co nejvyšší možné míry jejich 
samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí  

• vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností využíváním systémů alternativní a 
augmentativní komunikace  

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché 
úkony  

• vést žáky k vytváření pozitivních vztahů ke spolužákům a k začlenění do kolektivu  

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti  

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city  

• rozvíjet žákovu pozornost, vnímavost a poznání  
 
 

4. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
 

4.1  VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

� ovládá základy čtení, psaní a počítání a 
využívá je ke svému vzdělávání 

 
 
� používá učebnice, učební materiály a 

učební pomůcky 
 

 
� dodržuje návykové stereotypy učení, 

snaží se o koncentraci na učení 
 
 
 
� chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu 

učení, má zájem o získávání nových 
poznatků  

 
 

� používá termíny, znaky a symboly ve 
spojení s konkrétními situacemi 
každodenního života 

 
� ovládá elementární způsoby práce 

s počítačem 
 

� uplatňujeme získané zkušenosti 
v praktických situacích 

� vhodně vybíráme témata výuky, 
vytváříme potřebné modelové situace 
k upevnění již naučeného 

 
� demonstrujeme používání učebnic a 

pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci a 
podporujeme kladný vztah k nim 

 
� opakujeme a upevňujeme již naučené, 

           nacvičujeme a upevňujeme koncentraci 
 
 
 

� interpretujeme a vyhodnocujeme 
výsledky žáka, motivujeme a nabízíme 
nové zdroje poznatků 

 
 
� prostřednictvím modelových situací 

prověřujeme znalosti 
 
 
� seznamujeme žáky s technikou a 

srozumitelně vysvětlujeme její používání 
 
� formou praktických cvičení aplikujeme 

znalosti v běžném životě 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

� překonává problémy přiměřeně svým 
možnostem 

 
 
 
� řeší známé a opakující se situace na 

základě nápodoby a vlastních zkušeností 
 
 
� vnímá problémové situace a řeší je 

s pomocí naučených stereotypů i 
získaných zkušeností 

 
 
 

� nenechá se při řešení problému odradit 
nezdarem 

 
 
 
 
� ví, na koho se může obrátit o pomoc při 
řešení problémů 

 
 
 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme 
pozitivní emoce, povzbuzujeme žáky při 
řešení nových úkolů a při překonávání 
neúspěchu  

 
� demonstrujeme správné chování, 

opravujeme chybné, oceňujeme a 
chválíme 

 
� popisujeme problémovou situaci, 

vysvětlujeme ji, zdůvodňujeme, 
            pomáháme najít správné řešení 
 
 
 

� podporujeme žáky v hledání 
alternativních řešení a oceňujeme jejich 
snahu, nacvičujeme řešení běžných 
problémů 

 
 

� společně se žáky analyzujeme jejich 
zkušenosti, nabízíme pomoc 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

• komunikuje s druhými lidmi přiměřeně 
svým schopnostem 

 
 
• rozumí sdělení a reaguje na ně podle 

svých možností  
 
 
• chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály  
 
 

• vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady 
vhodným způsobem 

 
 

• zvládá jednoduchou formu písemné 
komunikace  

 
• využívá pro komunikaci běžné 

informační a komunikační prostředky 
 

• vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou 
formou obhajuje svůj názor 

 
 

• využívá získané komunikační dovednosti 
k vytváření vztahů potřebných ke 
společenské integraci 

� podle individuálních potřeb žáka a jeho 
postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém  

 
� používáme jednoduchá sdělení 

 
  
 
� prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme samostatné 
vyjadřování 

 
� vymezujeme přijatelnou formu chování, 

spolupracujeme s rodinou (jednotný 
postup ve výchově) 

 
� vyhledáváme nové podněty a materiály a 

využíváme je ve výuce 
 

� seznamujeme žáky s informační 
technikou, nacvičujeme její používání 

 
� poskytujeme čas a prostor ke kladení 

otázek a odpovědí 
 
 

� podporujeme u žáků aktivní zájem o 
mimoškolní akce a společné projekty 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

� má základní představu o vztazích mezi 
lidmi 

 
 

 
� orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 
 

� podílí se na jednoduchých sociálních 
aktivitách 
 

� uplatňuje základní návyky 
společenského chování 
 

� navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, 
respektuje druhé lidi 
 
 

� rozpoznává nevhodné a rizikové 
chování, je seznámen s jeho možnými 
důsledky 
 

� uvědomuje si nebezpečí možného 
psychického i fyzického zneužívání 
vlastní osoby 
 

� prokazuje získanou sebedůvěru při 
vystupování v neznámém prostředí 
 

� formou hry seznamujeme žáky se základy 
slušného chování 

� přibližujeme životní role – žák, učitel, 
rodič, sourozenec apod. 
 

� při vycházkách a exkurzích nacvičujeme 
orientaci v nejbližším okolí 
 

� při návštěvách důležitých institucí 
vysvětlujeme jejich význam a účel 
 

� ve spolupráci s rodinou upevňujeme 
častým opakováním vhodné chování 
 

� vysvětlováním a osobním příkladem 
vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti 

� vedeme žáky k práci ve skupinách 
 

� vedeme žáky k odpovědnosti za své 
chování (i sexuální) 

 
 

� seznamujeme žáky s pojmy šikana, 
zneužití – využíváním příkladů ze života 

 
 

� pomocí modelových situací vedeme žáky 
k pochopení řádu a pravidel fungování 
společnosti 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

� využívá osvojené návyky a dovednosti k 
zapojení se do společnosti 

 
 

� má povědomí o základních právech a 
povinnostech občanů 
 

� dodržuje základní společenské normy a 
pravidla soužití 

 
 
 
 
 

� chrání své zdraví, dodržuje naučené 
stereotypy chování zdravého životního 
stylu a ochrany životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
 

� dokáže se chovat v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví 
člověka podle pokynů kompetentních 
osob 

�  úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze o 
maximálně možnou integraci žáka do 
společnosti 
 

� korigujeme chování žáka příkladem, 
radou, pochvalou, trestem 
 

� přiměřeně seznamujeme žáky s pravidly 
režimu dne třídy, školy 

� strukturalizujeme denní program 
� upozorňujeme na možná nebezpečí 

ohrožující žáka v praktickém životě 
 
 

� zařazujeme do praktických činností péči 
o vlastní tělo, oblékání, ústní hygienu a 
hygienu rukou 

� osobním příkladem, formou 
napodobování a důsledným dodržováním 
učíme žáky sebeobsluze 

� seznamujeme žáky se zásadami správné 
výživy 
 

� nacvičujeme přivolání pomoci, 
telefonování, opakujeme důležitá 
telefonní čísla 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

• má osvojené hygienické návyky, zvládá 
sebeobsluhu podle svých možností 

 
 
 

• zvládá základní pracovní dovednosti, 
operace a postupy při jednoduchých 
pracovních činnostech 

 
 

• soustředí se na pracovní výkon a je 
schopen vytrvat při jeho plnění 

 
• pracuje podle naučeného pracovního 

postupu, podle instrukcí plní zadané 
jednoduché úkoly 

 
• respektuje pravidla práce v týmu a svými 

pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 
společné práce 

 
• přijímá posouzení výsledků své práce 

 
 
 

• dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany 
zdraví, hygieny práce a ochrany 
životního prostředí při pracovních 
činnostech podle naučených stereotypů 

 
 

� vysvětlujeme si nutnost hygienických 
úkonů a následky špatné hygieny, 
v režimu dne pravidelně opakujeme 
oblékání, stolování, hyg. úkony 

 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou 

motivací, vyvozujeme pracovní 
stereotypy a dodržujeme je 

 
 
� často ověřujeme pochopení instrukce a 

praktické splnění úkolu 
 
� důsledně postupujeme od jednoduchého 

ke složitějšímu 
 
 
� vedeme žáky ke spolupráci v pracovní 

skupině a k úspěšnému dokončení práce 
 
 
� vhodnou formou hodnotíme výsledky, 

podporujeme a oceňujeme úsilí žáka i 
v případě nezdaru 

 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady 

bezpečnosti práce a důsledně dohlížíme 
na jejich dodržování 
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4.2  ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S KOMBINACÍ POSTIŽENÍ 
   
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu 
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků a zabezpečujeme podmínky pro jejich 
úspěšné vzdělávání: 
 

• uplatňujeme individualizaci vzdělávacího procesu 
 
• respektujeme zdravotní stav a potřeby žáka 

 
• zabezpečujeme výuku ve všech předmětech speciálním pedagogem za pomoci 

pedagogických asistentů (dle možností školy) 
 
• zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání 

 
• umožňujeme žákům bezbariérový přístup do prostor školy 
 
• při vzdělávání využíváme všech možných podpůrných opatření 

 
• u zrakově, sluchově a tělesně postižených žáků používáme kompenzační pomůcky 

 
• spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a 

s odborníky z jiných resortů při tvorbě IVP 
 

• s polupracujeme s ICSS Odlochovice (s vedením ICSS a vedoucími domácností 
klientů, kteří navštěvují ZŠ speciální, dále s klíčovými pracovníky, kteří částečně 
zastupují zákonné zástupce jednotlivých žáků) 

 
• spolupracujeme se školami, které vzdělávají žáky se stejným druhem postižení 

 
• upravujeme a formulujeme očekávané výstupy vzdělávacích oborů tak, aby byly pro 

žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné  
 

• přizpůsobujme výběr učiva očekávaným výstupům 
 

• uplatňujeme alternativní formy komunikace  
 

• u žáků s kombinovaným postižením vyhledáváme takové způsoby komunikace, které 
je žák vzhledem ke svému postižení schopen zvládnout  

 
• podporujeme zájmy žáků vhodnou vzdělávací nabídkou  
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4.3  ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 

Průřezová témata představují aktuální problémy současného světa a jsou významnou 
součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro 
jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a 
hodnot. 

V naší škole jsme se rozhodli věnovat se těmto průřezovým tématům: 

Osobnostní a sociální výchova 
Multikulturní výchova 
Environmentální výchova 
 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova formuje osobnost žáka v jeho 
individuálních potřebách, je prakticky zaměřené a má každodenní využití v praktickém životě. 
Učivem se zde stává žák, konkrétní žákovská skupina a běžné životní situace. Smyslem 
osobnostní a sociální výchovy je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní 
spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem. 

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí 
různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a 
toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. 
Hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole. 

Environmentální výchova vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti člověka a 
životního prostředí. Umožňuje sledovat vztahy mezi člověkem a prostředím, vede žáka 
k účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáka. 

 

Tato průřezová témata jsou integrována do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 
nebo realizována formou projektů (akcí). 
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PRŮŘEZOVÉ TÉMA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – SOCIÁLNÍ ROZVOJ - integrace do předmětů (vzdělávacích oborů) 

 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ 

NÁZEV 
TÉMATICKÉHO 
OKRUHU 

1.ROČ. 2.ROČ. 3.ROČ. 4.ROČ. 5. ROČ. 6.ROČ. 7.ROČ. 8.ROČ. 9.ROČ. 10.ROČ. 

 
Poznávací 
schopnosti 

ČT,ŘV,PR ČT,ŘV,PR ČT,ŘV,PR 
 
 
 
 
 

ČT,ŘV,PR ČT,ŘV,PR ČT,ŘV,PR ČT,ŘV, 
ČaS 

ČT,ŘV, 
ČaS 

ČT,ŘV, 
ČaS 

ČT,ŘV, 
ČaS 

 
Mezilidské vztahy 

PR,TV, 
VV,PČ 

PR,TV, 
VV,PČ 

PR,TV, 
VV,PČ 
 
 
 
 

PR,TV, 
VV,PČ 

PR,TV, 
VV,PČ 

PR,TV, 
VV,PČ 

TV,ČaS, 
PČ,VV 

TV,ČaS, 
PČ,VV 

TV,ČaS, 
PČ,VV 

TV,ČaS, 
PČ,VV 

 
Komunikace 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 
 
 
 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 

ČT,P,ŘV, 
VV,HV, 
TV 

ČT,P,ŘV, 
TV,HV, 
VV  

ČT,P,ŘV, 
TV,HV, 
VV  

ČT,P,ŘV, 
TV,HV, 
VV  

ČT,P,ŘV, 
TV,HV, 
VV  

 
Spolupráce a 
soutěživost 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PR,PČ, 
HV,TV, 
VV 

PČ,VV, 
HV,TV, 
 
 

PČ,VV, 
HV,TV, 
 
 

PČ,VV, 
HV,TV, 
 
 

PČ,VV, 
HV,TV, 
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PRŮŘEZOVÉ TÉMA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – MORÁLNÍ ROZVOJ – integrace do předmětů (vzdělávacích oborů) 

 
Řešení problémů 
a rozhodovací 
dovednosti 

      ČaS,TV, 
 

ČaS,TV, 
ŘV 

ČaS,TV, 
ŘV 

ČaS,TV, 
ŘV 

 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

      ČaS ČaS ČaS ČaS 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - integrace do předmětů (vzdělávacích 
oborů) 
 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ 

NÁZEV 
TÉMATICKÉHO 
OKRUHU 

1.ROČ. 2.ROČ. 3.ROČ. 4.ROČ. 5. ROČ. 6.ROČ. 7.ROČ. 8.ROČ. 9.ROČ. 10.ROČ. 

 
Rozvoj schopností 
poznávání 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
PR,M,PČ 
VV,TV,PS 

ČT,ŘV,P, 
ČaS,ČaP, 
M,PČ,PS 
VV,TV 

ČT,ŘV,P, 
ČaS,ČaP, 
M,PČ,PS 
VV,TV 

ČT,ŘV,P, 
ČaS,ČaP, 
M,PČ,PS 
VV,TV 

ČT,ŘV,P, 
ČaS,ČaP, 
M,PČ,PS 
VV,TV 

 
Sebepoznání a 
sebepojetí 

PR,TV PR,TV PR,TV PR,TV PR,TV PR,TV TV,ČaP, 
ČaS,VZ 

TV,ČaP, 
ČaS,VZ 

TV,ČaP, 
ČaS,VZ 

TV,ČaP, 
ČaS,VZ 

 
Seberegulace a 
sebeorganizace 

      ČaS,TV, 
PČ, VZ, 
ČaP 

ČaS,TV, 
PČ, VZ, 
ČaP 

ČaS,TV, 
PČ, VZ, 
ČaP 

ČaS,TV, 
PČ, VZ, 
ČaP 

 
Psychohygiena 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PR,PČ, 
VV,HV, 
TV 

PČ,VV, 
HV,TV, 
VZ 

PČ,VV, 
HV,TV, 
VZ 

PČ,VV, 
HV,TV, 
VZ 

PČ,VV, 
HV,TV, 
VZ 
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PRŮŘEZOVÉ  TÉMA – MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA – integrace do předmětů  (vzdělávacích oborů) 

 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ 

NÁZEV 
TÉMATICKÉHO 
OKRUHU 

1.ROČ. 2.ROČ. 3.ROČ. 4.ROČ. 5. 
ROČ. 

6.ROČ. 7.ROČ. 8.ROČ. 9.ROČ. 10.ROČ. 

 
Kulturní rozdíly 

PR PR PR PR,VV PR,VV PR,VV PČ PČ PČ,HV PČ,HV 

 
Lidské vztahy 

   PR,VV PR,VV PR,VV ČT,VV,HV ČT,VV,HV ČT,VV,HV ČT,VV,HV 

 
Etnický původ 

    PČ PČ ČT,VV 
 

ČT,VV 
 

ČT,VV,ŘV, 
 

ČT,VV,ŘV, 
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PRŮŘEZOVÉ TÉMA – ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – integrace do předmětů (vzdělávacích oborů) 

 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ 

NÁZEV 
TÉMATICKÉHO 
OKRUHU 

1.ROČ. 2.ROČ. 3.ROČ. 4.ROČ. 5. ROČ. 6.ROČ. 7.ROČ. 8.ROČ. 9.ROČ. 10.ROČ. 

 
Ekosystémy 

   PR 
PČ 
VV 

PR 
PČ 
VV 

PR 
PČ 
VV 
 

ČaP 
PČ 
VV 

ČaP 
PČ 
VV 
 
 

ČaP 
PČ 
VV 

ČaP 
PČ 
VV 

 
Základní podmínky 
života 

   PR 
 

PR PR ČaP 
VV 

ČaP ČaP 
 

ČaP 
 

 
Lidské aktivity a 
problémy ŽP 

      ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 

 
Vztah člověka k 
prostředí 

PR PR PR PR 
PČ 

PR 
PČ 

PR 
PČ 

ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 

ČaP 
PČ 
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4.4  UČEBNÍ PLÁN 
4.4.1  Tabulace učebního plánu 
 
 
 

UČEBNÍ PLÁN PRO 1.STUPEŇ 

Ročník  
Vzdělávací oblast 

minimální 
časová 
dotace dle 
RVP ZŠS 

 
Vzdělávací obor / 
vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
PČD 
celkem 

 
Z toho 
DČD 

16 Čtení / čtení  2 2+
1 

3 3 3 3 17 1 

10 Psaní / psaní 2 2 2 2 1+
1 

1+
1 

12 2 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

12 Řečová výchova / 
řečová výchova 

2 2 2 2 2 2 12 - 

Matematika a její 
aplikace 

12 Matematika / 
matematika 

2 2 2 2 2 2 12 - 

Informační a 
komunikační 
technologie 

2 Informační a 
komunikační 
technologie / 
informatika 

- - - - 1 1 2 - 

Člověk a jeho svět 16 Člověk a jeho svět 
/ prvouka 

2 2 3 3 3 3 16 - 

Hudební výchova / 
hudební výchova 

1 1 1 1 1 1 6 -  
Umění a kultura 

 
18 

Výtvarná výchova 
/ výtvarná výchova 

2 2 2 2 2 2 12 - 

Člověk a zdraví 18 Tělesná výchova / 
tělesná výchova 

3 3 3 3 3 3 18 - 

Člověk a svět 
práce 

21 Člověk a svět 
práce / pracovní 
činnosti 

3 3 3 3 4+
1 

5 22 1 

  Předměty 
speciálně 
pedagogické péče 

0+
1 

0+
1 

0+
1 

0+
1 

0+
1 

0+
1 

6 6 

Celková povinná časová dotace - PČD 20 21 22 22 25 25 135  
Z toho disponibilní časová dotace - DČD 1 2 1 1 3 2  10 
 
 
Celková povinná časová dotace je 135 hodin včetně 10 disponibilních hodin. 
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UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ 

Ročník Vzdělávací oblast minimální 
časová 
dotace dle 
RVP ZŠS 

Vzdělávací obor / 
vyučovací předmět 7. 8. 9. 10. 

PČD 
celkem 

Z 
toho 
DČD 

12 Čtení / čtení 3 3 3 3 12  

7 Psaní / psaní 1+1 2 2 2 8 1 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

4 Řečová výchova / 
řečová výchova 

1 1 1 1 4  

Matematika a její 
aplikace 

12 Matematika / 
matematika 

3 3 3 3 12  

Informační a 
komunikační 
technologie 

4 Informační a 
komunikační 
technologie / 
informatika  

1 1 1+1 1+1 6 2 

Člověk a společnost 8 Člověk a společnost / 
člověk a společnost 

2 2 2 2 8  

Člověk a příroda 12 Člověk a příroda / 
člověk a příroda 

3 3 3 3 12  

Hudební výchova / 
hudební výchova 

1 1 1 1 4   
Umění a kultura 

 
8 

Výtvarná výchova / 
výtvarná výchova 

1 1 1 1 4  

2 Výchova ke zdraví / 
výchova ke zdraví 

0+1 0+1 1 1 4 2  
Člověk a zdraví 

12 Tělesná výchova / 
tělesná výchova 

3 3 3 3 12  

Člověk a svět práce 22 Člověk a svět práce / 
pracovní činnosti 

5+1 5+1 6 6 24 2 

  Předměty speciálně 
pedagogické péče 

0+1 0+1 0+1 0+1 4 4 

Celková  povinná časová dotace - PČD 28 28 29 29 114  
Z toho disponibilní časová dotace - DČD 4 3 2 2  11 
 
Celková povinná časová dotace je 114 hodin včetně 11 disponibilních hodin 
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4.4.2  Poznámky k učebnímu plánu 
 
Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň 
 

� Čtení: ve 2. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
 

� Psaní: v 5. a 6. ročníku je předmět posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové 
dotace. 
 

� Prvouka byla vytvořena ze vzdělávací oblasti a oboru Člověk a jeho svět. 
 

� Pracovní činnosti vycházejí ze vzdělávací oblasti a oboru Člověk a svět práce a byly 
v 5. ročníku  posíleny o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
 

� 6 hodin z disponibilní časové dotace je na 1. stupni věnováno předmětům speciálně 
pedagogické péče. 

 
 
 
 
Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň 

• Psaní – posíleno v 7. ročníku o jednu hodinu z disponibilní časové dotace z důvodu 
zachování sejného počtu hodin pro všechny ročníky a z nutnosti zkvalitňovat písemný 
projev. 

• Informatika – posílena v 9. a 10. ročníku o jednu hodinu z disponibilní časové 
dotace. Žák vycházející ze školy by měl mít základní poznatky  z obsluhy PC, měl by 
být schopen využívat počítač běžně ve svém dalším životě – komunikace s okolím 
prostřednictvím e-mailu, získávání nových poznatků z různých oborů prostřednictvím 
internetu. 

• Výchova ke zdraví – posílena v 7. a 8. ročníku o jednu hodinu z disponibilní časové 
dotace. Zdraví jako priorita lidského života nás nutí každodenně s žáky na toto téma 
hovořit a zdůrazňovat nutnost stálé péče o naše zdraví.  

• Pracovní činnosti – posíleny v  7., 8. ročníku o jednu hodinu z disponibilní časové 
dotace z důvodu zachování sejného počtu hodin pro všechny ročníky a z nutnosti 
rozvíjet manuální zručnost. 

• Předměty speciálně pedagogické péče - zařazeny v 7., 8., 9. a 10. ročníku v rozsahu 
jedné hodiny z disponibilní časové dotace.  
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4.5  UČEBNÍ OSNOVY 
4.5.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
4.5.1.1  ČTENÍ 

4.5.1.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Čtení 

 
Předmět Čtení byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace a vzdělávacího oboru 
Čtení. Je vyučován v 1.-10.ročníku jako samostatný předmět. Rozvíjí u žáků osvojení a 
používání mluvené i písemné podoby jazyka. Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné 
osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu 
čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním. Žáci se učí vnímat různá 
sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Rozvoj čtenářských dovedností probíhá paralelně 
s rozumovým vývojem. Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako jednoho ze zdrojů 
informací. Vzhledem k různé hloubce postižení je třeba očekávat nerovnoměrné a těžko 
porovnatelné výsledky výuky. Jde především o problémy se syntézou a analýzou, dyslektické 
problémy, obtížnou motivaci. Je důležité také přihlížet k řečovým problémům, případně i 
k tomu, že žák nemluví vůbec. V těchto případech je nutné zavedení alternativních metod 
(sociální a globální čtení).  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

- rozvíjení řečových schopností a myšlení 
- srozumitelné vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovaný projev v běžných 

situacích 
- dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 
- osvojení techniky čtení a psaní 
- získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu 
- zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření 
- získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný, krátký text 
- zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu 

 
Časová dotace 
1.-10.ročník 
1.-2.ročník  2 hodiny týdně 
3.-10.ročník  3 hodiny týdně 
Ve 2.ročníku je předmět Čtení posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
 
Místo realizace 
třídy 
učebna PC 
 
Průřezová témata 
OSV - poznávací schopnosti 1.-10.ročník 
 komunikace 1.-10.ročník 
 rozvoj schopností poznávání 1.-10.ročník 
 
MKV – etnický původ 9.-10.ročník 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Čtení směřujeme k utváření klíčových 
kompetencí. 
 
Na konci základního vzdělávaní žák v rámci 
svých možností 
 

Výchovně vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 
- ovládá základy čtení a využívá je ke 

svému vzdělávání 
 
- používá učebnice, učební materiály a 

učební pomůcky¨ 
 
- dodržuje návykové stereotypy učení, 

snaží se o koncentraci na učení 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
- překonává problémy přiměřeně svým 

možnostem 
 
 
 
- ví, na koho se může obrátit při řešení 

problémů 
 
 
Kompetence komunikativní 
- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně 

svým schopnostem 
 
- rozumí sdělení a reaguje na ně podle 

svých možností  
- chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály 
 
 
Kompetence sociální a personální 
- má základní představu o vztazích mezi 

lidmi  
 
 
- uplatňuje základní návyky společenského 

chování 
 

 

 
 
- vhodně vybíráme témata výuky, 

vytváříme potřebné modelové situace 
k upevnění již naučeného 

- demonstrujeme používání učebnic a 
pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci a 
podporujeme kladný vztah k nim 

- opakujeme a upevňujeme již naučené, 
nacvičujeme a upevňujeme 
koncentraci 

 
 
- vytváříme klidné prostředí, 

podporujeme pozitivní emoce, 
povzbuzujeme žáky při řešení nových 
úkolů a při překonávání neúspěchu 

 
- společně se spolužáky analyzujeme 

jejich zkušenosti, nabízíme pomoc 
 
 
 
- podle individuálních potřeb žáka a 

jeho postižení zvolíme vhodný 
komunikační systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
- prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme samostatné 
vyjadřování 

 
 
- formou hry seznamujeme žáky se 

základy slušného chování, 
přibližujeme životní role – žák, učitel 
apod. 

- ve spolupráci s rodinou upevňujeme 
častým opakováním vhodné chování 
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Kompetence občanské 
- využívá osvojené návyky a dovednosti 

k zapojení se do společnosti 
 
 
Kompetence pracovní 
- pracuje podle naučeného pracovního 

postupu, podle instrukcí plní zadané 
jednoduché úkoly 

- přijímá posouzení výsledků své práce  
 

 
 
- úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze 

o maximálně možnou integraci žáka 
do společnosti 

 
 
- důsledně postupujeme od 

jednoduchého ke složitějšímu 
 
- vhodnou formou hodnotíme výsledky, 

podporujeme a oceňujeme úsilí žáka i 
v případě nezdaru 

 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.stupeň – 1.období 
 
žák by měl 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 
- číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik 
- tvořit věty podle obrázků 
- orientovat se na stránce i řádku 
- chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem 

 
 
1.stupeň – 2.období 
 
žák by měl 

- zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen 
- rozlišit stejně znějící slova různého významu 
- umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek 
- orientovat se ve větě 
- číst s porozuměním jednoduché věty 
- přednášet krátké říkanky a básničky 

 
2.stupeň  
 
žák by měl 

- číst všechna tiskací i psací písmena 
- zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 
- orientovat se ve čteném textu 
- zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text 
- přednášet říkanky a básničky 
- získat pozitivní vztah k literatuře 
- orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázku 
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4.5.1.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení 

4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

zvládat samostatně nebo s pomocí analýzu a 
syntézu slov 
 
poznávat samostatně nebo s pomocí písmena 
abecedy, postupně slabiky 
 
umět s pomocí dělit a skládat slova na 
slabiky a písmenka 
 
pracovat samostatně nebo s pomocí 
s písmenky a vyhledávat je 
 
zvládat samostatně nebo s pomocí základní 
orientaci na stránce 
 
popsat v rámci svých možností daný 
obrázek 
 
číst obrázky v řádku 
 
číst samostatně nebo s pomocí slabiky a 
slova s naučenými písmenky 
 
skládat slova ze slabik samostatně nebo 
s pomocí 
 
 

Čtení 
Analyticko-syntetické činnosti 
 
Vyvozování hlásek a písmen 
 
 
Dělení a skládání slov  
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtení obrázků, slabik, slov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řečová výchova, Prvouka, Psaní, 
Výtvarná výchova, Hudební 
výchova 
OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace 
 (řeč zvuků a slov, řeč těla,     
 komunikace v různých situacích -        
 pozdrav, prosba …) 
            - Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                poznávání 
 (cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění, cvičení 
dovedností zapamatování) 
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4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

zvládnout poslech pohádky, povídky, 
básničky 
 
poznat s pomocí podle ukázky pohádku, 
básničku 
 
pracovat samostatně nebo s pomocí 
s výukovým programem na počítači 
 
zvládat čtený poslech pohádek, básniček, 
říkadel, veršů 
 
zvládnout poslech pohádky, básničky, 
říkadla z televize, rádia, videa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a 
sluchového vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
Naslouchání 
Poslech pohádek, veršů a říkadel 

OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace 
 (řeč zvuků a slov, řeč těla,     
 komunikace v různých situacích -            
 pozdrav, prosba …) 
            - Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                poznávání 
 (cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění, cvičení 
dovedností zapamatování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řečová výchova, Hudební 
výchova, Výtvarná výchova 
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4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

seznámit se s alternativními způsoby čtení 
 
poznávat metody globálního nebo sociálního 
čtení 
 
číst obrázky doplněné slovy 
 
upevňovat si naučená písmena abecedy, 
slabiky, slova 
 
poznávat samostatně nebo s pomocí další 
písmena abecedy 
 
skládat z písmen slabiky, slova 
 
umět s pomocí dělit a skládat slova na 
slabiky a na písmena 
 
skládat jednoduché věty s obrázky 
 
číst jednoduché věty s obrázky 
 
skládat slova, věty podle obrázku 
 
rozkládat slova na slabiky, věty na slova 
 

Čtení 
Alternativní způsoby čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvozování hlásek a písmen, dělení a skládání 
slov  
 
Čtení jednoduchých vět, slov, tvoření 
jednoduchých vět 

Řečová výchova, Prvouka, Psaní, 
Výtvarná výchova, Hudební 
výchova 
OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace 
 (řeč předmětů a prostředí 
 vytvářeného člověkem, 
 dovednosti pro sdělování  
 verbální i neverbální) 
            -  Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                poznávání  
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění, cvičení  
dovedností zapamatování, řešení  
problémů) 
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4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

pracovat samostatně nebo s pomocí 
s učebnicemi a pracovními pomůckami 
 
pracovat samostatně nebo s pomocí 
s výukovým programem na PC 
 
zvládnout poslech pohádky a vyprávět obsah 
 
poznat podle ukázky literární útvar 
 
zvládat samostatně nebo s pomocí 
soustředění na čtený text 
 
umět reprodukovat přečtený jednoduchý text 
 
umět vyprávět podle obrázků 
 
zvládat čtený poslech doplněný obrázky 
 
zvládat poslech z různých médií  
 
 
 
 
 
 

Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a 
sluchového vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslouchání 
Koncentrační cvičení, poslech pohádek, veršů a 
říkadel 

 
OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se  ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace  
(řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem, 
dovednosti pro sdělování  
verbální i neverbální) 
            -  Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                Poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění, cvičení  
dovedností zapamatování, řešení  
problémů) 
 
 
 
 
 
Řečová výchova, Hudební 
výchova, Výtvarná výchova 
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4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

samostatně nebo s pomocí poznávat další 
písmena abecedy 
 
číst plynule nebo s pomocí slova a snadné 
věty 
 
čtenému částečně nebo zcela porozumět 
 
orientovat se sám nebo s pomocí ve větě 
tichým čtením 
 
samostatně nebo s pomocí se seznamovat 
s vybranými tituly literatury pro děti a 
mládež 
 
upevňovat své čtenářské dovednosti 
 
číst s pomocí z tisku a dětských časopisů 
 
dokázat se samostatně nebo s pomocí 
orientovat v návodu k použití výrobků 
 
dokázat poslouchat a reprodukovat poslech 
příběhu nebo pohádky 
 
vyprávět jednoduchou pohádku podle 
obrázků 

Práce s textem 
Prohlubování čtenářských dovedností  
 
 
 
 
 
 
Tiché čtení s porozuměním  
 
 
Obrázkové knihy, noviny, časopisy, návody 
s obrázky k použití výrobků a k činnostem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslech a reprodukce 
Poslech příběhů, pohádek 

Člověk a společnost, Přírodověda, 
Péče o zdraví 
OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se  ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace 
(komunikace v různých situacích 
– informování, řešení konfliktů, 
vyjednávání, vysvětlování)  
             -  Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                poznávání 
(řešení problémů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika, Hudební výchova 
 

 



ŠVP Krok za krokem  ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

30 

 

4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

recitovat naučené jednoduché básničky, 
říkadla 
 
zvládat dramatizaci pohádky, příběhu 
 
zvládat samostatně nebo s pomocí výukové 
programy na PC 
 
reprodukovat text s akcentem na 
porozumění a výslovnost samostatně nebo 
s pomocí 
 
seznámit se se základními druhy literatury 
 
samostatně nebo s pomocí číst z literatury 
pro děti a mládež 
 
umět reprodukovat přečtený text 
 
seznámit se se školní a městskou knihovnou 
– oddělní pro děti a mládež 
 
dokázat čtenářské dovednosti prakticky 
využít 

Reprodukce přečteného, recitace, dramatizace, 
využití PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literární druhy 
Literatura pro děti a mládež 

Informatika, Psaní  
 
 
MKV  -Etnický původ – různé  
             způsoby života  
             odlišnost lidí, ale i jejich  
             vzájemná rovnost 
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4.5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čtení – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

seznámit se se základními literárními pojmy 
 
poznat podle poslechu rozpočitadlo, 
říkanku, báseň, pohádku 
 
seznámit se s českou pověstí 
 
umět vysvětlit kdo je spisovatel, básník 
 
seznámit spolužáky se svojí oblíbenou 
knihou 
 
znát pojem divadlo, film, herec 
 
zvládat základy sociálního čtení 
 
upevňovat své čtenářské dovednosti 
 
zvládat samostatně nebo s pomocí 
vyhledávání informací v knihách 
encyklopedické povahy 
 
 
 
 
 

Základní literární pojmy 
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadlo, 
film, herec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální čtení 
 

Hudební výchova, Člověk a 
společnost, Informatika 
 
 
OSV –  Sociální rozvoj 
            ● poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se  ve 
skupině,třídě) 
            ● komunikace 
(komunikace v různých situacích 
– informování, řešení konfliktů, 
vyjednávání, vysvětlování)  
             -  Osobnostní rozvoj 
            ● rozvoj schopností 
                poznávání 
(řešení problémů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika, Psaní 
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4.5.1.2  PSANÍ 
 

4.5.1.2.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Psaní 

 
 Předmět Psaní byl ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace a ze vzdělávacího oboru 
Psaní. Náplní předmětu je rozvíjení grafických schopností žáků, rozvoj jemné motoriky a 
grafomotoriky. Předmět je založen na postupném osvojování hůlkového a psacího písma a jeho 
používání v praxi. Psaní by mělo být úzce spojeno s předmětem Čtení, aby žáci rozuměli tomu, co 
píší. Písmena a slabiky, které žák píše, by měly korespondovat s písmeny a slabikami, které žák čte. 
Psaní číslic zase koresponduje s učivem předmětu Matematika. 
 
 Žáci, kteří mají větší problémy s jemnou motorikou, se mohou učit psát pouze hůlkovým 
písmem nebo prostřednictvím počítače. Psaní na počítači je součástí výuky ve vyšších ročnících, 
pokud je to v možnostech žáka, můžeme zařadit do výuky i psaní zpráv na mobilním telefonu. 
 
 Předmět Psaní je zařazen do výuky v průběhu celé školní docházky a měl by dovést žáky ke 
schopnosti dokázat se jednoduše písemně vyjádřit. 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

� srozumitelné vyjadřování písemnou formou a kultivovaný projev v běžných situacích 
� osvojení techniky psaní 
� zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu 
� praktické využití získané dovednosti psaní 

 
Časová dotace 
1. - 4. ročník 2 vyučovací hodiny týdně. 
5. - 7. ročník 1 vyučovací hodina týdně. 
V 5., 6. a 7. ročníku je předmět Psaní posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
8. - 10. ročník 2 vyučovací hodiny týdně.  
 
Místo realizace 
třída, učebna PC 
 
Průřezová témata 
OSV - Rozvoj schopností poznávání 
. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Psaní směřujeme k utváření klíčových 
kompetencí. 
 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá 

je ke svému vzdělávání 
 
- používá učebnice, učební materiály a učební 

pomůcky 
 
- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s 

konkrétními situacemi každodenního života 
 
- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 
 
- uplatňuje získané zkušenosti v praktických 

situacích 
 
Kompetence k řešení problémů 
- řeší známé a opakující se situace na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností 
 
Kompetence komunikativní 
- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým 

schopnostem 
 
- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých 

možností 
 
- chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály 
 
- zvládá jednoduchou formu písemné 

komunikace 
 
- využívá pro komunikaci běžné informační a 

komunikační prostředky 
 
- využívá získané komunikační dovednosti k 

vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

 
Kompetence sociální a personální 
- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, 

respektuje druhé lidi 
 

 
- vhodně vybíráme témata výuky, vytváříme 

potřebné modelové situace k upevnění již 
naučeného 

- demonstrujeme používání učebnic a 
pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci a 
podporujeme kladný vztah k nim 

- prostřednictvím modelových situací 
prověřujeme znalosti 

 
- seznamujeme žáky s technikou a 

srozumitelně vysvětlujeme její používání 
- formou praktických cvičení aplikujeme 

znalosti v běžném životě 
 
 
- demonstrujeme správné chování, opravujeme 

chybné, oceňujeme a chválíme 
 
 
- podle individuálních potřeb žáka a jeho 

postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
 
- prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme samostatné 
vyjadřování 

- vyhledáváme nové podněty a materiály a 
využíváme je ve výuce 

 
- seznamujeme žáky s informační technikou, 

nacvičujeme její používání 
 
- podporujeme u žáků aktivní zájem o 

mimoškolní akce a společné projekty 
 
 
 
- vedeme žáky k práci ve skupinách 
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Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence občanské 
- využívá osvojené návyky a dovednosti k 

zapojení se do společnosti 
 
- dokáže se chovat v krizových situacích i v 

situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
podle pokynů kompetentních osob 

 
Kompetence pracovní 
- pracuje podle naučeného pracovního postupu, 

podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 

 
- úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze o 

maximálně možnou integraci žáka do 
společnosti 

- nacvičujeme přivolání pomoci, telefonování, 
opakujeme důležitá telefonní čísla 

 
 
 
- důsledně postupujeme od jednoduchého ke 

složitějšímu 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň – 1. období  
 
žák by měl 

� dodržovat správné držení psacího náčiní 
� vyvodit písmena podle obrázků 
� odlišovat délku samohlásek 
� psát velká hůlková písmena 
� psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 
� zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním 
� napsat hůlkovým písmem své jméno 

 
1. stupeň – 2. období  
 
žák by měl 

� psát písmena, která umí číst 
� opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 
� ovládat psaní hůlkového písma 
� psát písmena a slabiky podle diktátu 
� opsat číslice 

 
2. stupeň 
 
žák by měl 

� dbát na čitelný písemný projev 
� psát slabiky a jednoduché věty i podle diktátu 
� opsat slova a jednoduché věty 
� napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy 
� přepsat krátký jednoduchý text 
� podepsat se psacím písmem 
� napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru 
� psaní číslic i podle nápovědy 
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4.5.1.2.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Psaní 

4.5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Psaní – 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

vytvořit si správné psací návyky – správné 
držení psacího náčiní, ovládat základní 
hygienické návyky spojené se psaním 
 
zvládat jednoduchá grafomotorická cvičení 
 
 
 
orientovat se v textu na stránce, na řádku 
 
 
obtahovat jednoduché tvary a některá 
hůlková písmena 
 
rozeznávat písmena podle obrázků 
 
rozlišovat dlouhé a krátké samohlásky 
 
umět napodobit podle  vzoru své jméno 
napsané hůlkovým písmem 
 
umět obtahovat, napodobit psací písmena  
 
dokázat napsat číslice  

Základní hygienické návyky při psaní 
 
 
 
Rozvíjení psychomotorických schopností, 
jemné motoriky, grafomotoriky a pohybové 
koordinace 
 
Směrová orientace, orientace na řádku a na 
stránce 
 
Uvolňovací cvičení 
Alternativní nácvik psaní 
 
Rozeznávání hlásek a písmen 
 
 
 
Psaní hůlkového písma 
 
 
Psaní psacího písma 
 
Psaní číslic 
 

Čtení, Výtvarná výchova 
 
OSV - Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání 
– cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, 
Tělesná výchova 
 
 
Čtení 
 
 
Výtvarná výchova 
 
 
Čtení 
 
 
 
Výtvarná výchova 
 
 
 
Matematika 
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4.5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Psaní – 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

dokázat opsat, přepsat hůlková písmena  
 
dokázat opsat, přepsat psací písmena 
 
umět psát slabiky, slova s těmito písmeny 
podle diktátu 
zvládnout přepis a opis slabik a opis 
jednoduchých slov, krátkých slovních 
spojení 
 
dokázat napsat číslice  
 

Psaní, opis, přepis  hůlkového písma 
 
Psaní, opis, přepis psacího písma 
 
Slabiky, slova i podle nápovědy, opis, přepis, 
psaní krátkých  slovních  spojení 
 
 
 
 
Psaní číslic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtení, Výtvarná výchova,  
 
OSV -  Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání 
- cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, cvičení 
dovednosti zapamatování 

Čtení 
 
 
 
 
Matematika 
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4.5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Psaní – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

dokázat napsat hůlková písmena na PC 
 
dokázat napsat nebo napodobit psací 
písmena 
 
umět opisovat a přepisovat slabiky a 
jednoduchá slova, věty 
 
 
psát podle diktátu slabiky, slova, krátké věty  
 
dokázat jednoslovně nebo krátkou větou 
odpovědět na jednoduché otázky 
dokázat se vyjádřit písemně (psacím nebo 
hůlkovým písmem) krátkou větou nebo 
jednoslovně  
umět napsat své jméno a příjmení 
 
zvládat psaní číslic 
umět psát čísla v adrese, poštovní směrovací 
čísla, telefonní čísla 
umět používat mobilní telefon 
 

Psaní na PC 
 
Psaní psacích písmen 
 
 
Opis a přepis slov - převedení tištěných 
písmen do psané podoby 
Přepisování slov, vět a jednoduchých textů 
 
Diktát slov a krátkých vět 
 
Úprava psaného textu 
Psaní adresy 
Psaní krátké korespondence 
Psaní pomocí PC 
 
 
 
Psaní číslic 
 
 

Čtení, Informatika 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Rozvoj schopností poznávání 
- cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění, cvičení 
dovednosti zapamatování 

 
Čtení 
 
 
 
 
Čtení, Člověk a společnost, 
Informatika 
 
 
 
 
 
Matematika, Člověk a společnost 
 

 



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

38 

4.5.1.3  ŘEČOVÁ VÝCHOVA  

   4.5.1.3.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Řečová výchova 

 
 
Předmět Řečová výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace a 
vzdělávacího oboru Řečová výchova. Zaměřuje se na osvojení a užívání mateřského jazyka 
v jeho mluvené podobě. Žáci jsou vedeni ke správnému a srozumitelnému vyjadřování. Jsou u 
nich rozvíjeny komunikační dovednosti, které jim umožní úspěšnou sociální integraci a další 
vzdělávání. 
 
 
Obsahové , časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
 
Cílové zaměření předmětu  

- rozvíjení řečových schopností a myšlení 
- srozumitelné vyjadřování ústní formou 
- kultivovaný projev 
- dorozumívání v běžných komunikačních situacích 
- sdělování názorů 

 
 
Časová dotace 
1. – 10. ročník 
2 vyučovací hodiny týdně v 1. – 6. ročníku 
1 vyučovací hodina týdně v 7. – 10. ročníku 
 
 
 
Místo realizace 
třída 
učebna PC 

 
 
 

Průřezová témata 
OSV -  rozvoj schopnosti poznávání 1. – 10. roč. 

       poznávací schopnosti 1. – 10. roč.  
       komunikace 1. – 10. roč. 
       řešení problémů a rozhodovací dovednosti 8. – 10. roč. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

39 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Řečová výchova směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 
 

 
           Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  
- používá termíny, znaky a symboly 

ve spojení  konkrétními situacemi 
každodenního života   

- používá učebnice, učební materiály a 
učební pomůcky 

 
 
Kompetence k řešení problémů 

- vnímá problémové situace a řeší je  
s pomocí naučených stereotypů  
i získaných zkušeností 
 

Kompetence komunikativní  
- komunikuje s druhými lidmi  

přiměřeně svým schopnostem 
 

- rozumí sdělení a  reaguje na ně podle  
svých možností 

- chápe jednoduché, běžně užívané  
texty, záznamy a obrazové materiály 

 
- vyjadřuje své pocity, prožitky a 

nálady vhodným způsobem 
 

 
- vyjadřuje své názory a postoje, 

vhodnou formou obhajuje svůj názor 
 
Kompetence sociální a personální 

- má základní představu o vztazích 
mezi lidmi 
 
 

      -   orientuje se v prostředí, ve kterém žije 
 

 
- uplatňujeme základní návyky  

společenského chování  
 

 
- prostřednictvím modelových situací  

prověřujeme znalosti 
 
      -    demonstrujeme používání učebnic a  

pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci 
a podporujeme kladný vztah k nim 

 
 

- popisujeme problémovou situaci,  
vysvětlujeme ji, zdůvodňujeme, 
pomáháme najít správné řešení 

 
 

- podle individuálních potřeb žáka 
a jeho postižení zvolíme vhodný 
komunikační systém 

      -    používáme jednoduchá sdělení 
 

- prakticky nacvičujeme komunikační  
dovednosti a podporujeme 
samostatné vyjadřování 

- vymezujeme přijatelnou formu  
chování, spolupracujeme s rodinou  
(jednotný postup ve výchově) 

     
- poskytujeme čas a prostor ke kladení 

otázek a odpovědí 
 

 
- formou hry seznamujeme žáky se  

základy slušného chování 
- přibližujeme životní role – žák, učitel, 

rodič, sourozenec apod. 
- při vycházkách a exkurzích  

nacvičujeme orientaci v nejbližším 
okolí 

- ve spolupráci s rodinou upevňujeme  
častým opakováním vhodné chování 
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Kompetence pracovní 
- soustředí se na pracovní výkon a je 

schopen vytrvat při jeho plnění 
 

- pracuje podle naučeného pracovního  
postupu, podle instrukcí plní zadané 
jednoduché úkoly 

 
- často ověřujeme pochopení instrukce  

a praktické splnění úkolu 
 

- důsledně postupujeme od  
jednoduchého ke složitějšímu 
 
 
 
 
   

 
 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň – 1. období 
 
žák by měl 

- reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 
- odpovídat na otázky slovem, větou 
- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů 
- popsat jednoduché obrázky 
- reprodukovat krátký text podle otázek 

 
 
1. stupeň - 2. období  
 
žák by měl 

- reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy  
- vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek 
- vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 
- popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 
- domluvit se v běžných situacích  
- zvládat slovní formy společenského styku – pozdrav, prosba, poděkování 
- dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká 

 
2. stupeň 
 
žák by měl 

- dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o 
zřetelnou výslovnost 

- používat věty se správnými gramatickými strukturami 
- dbát na kulturu mluveného projevu 
- komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace 
- popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 
- vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 
- převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové 

představení 
- dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku 
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4.5.1.3.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova 

4.5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
napodobovat cviky po učiteli  
cíleně foukat ústy 
zvládat nádech a výdech podle pokynů 
napodobovat a opakovat cviky mimických 
svalů a jazyka 
 
opakovat slyšené a snažit se o správné 
napodobení 
poznat počáteční hlásku ve slově 
 
vytleskat rytmus krátkých říkanek 

 
snažit se zlepšovat srozumitelnost svého 
mluveného projevu 
 
být schopen krátce se koncentrovat na čtený 
text 
 
přednést krátkou básničku, koledu 
vyprávět krátkou pohádku 

Diagnostika úrovně řeči 
Dechová , hlasová a artikulační cvičení  
 
 
 
 
 
Výslovnost, intonace, rozvíjení fonematického 
sluchu 
 
 
Rytmizace 
 
Edukace a reedukace řeči 
 
 
Poslech předčítaného textu 
 
 
Přednes -  říkanky, krátké básničky 
Vyprávění pohádky 
 
 

Logopedie, Čtení, Hudební 
výchova 
OSV – Sociální rozvoj 
         ● Poznávací schopnosti -
(vzájemné poznávání se ve 
skupině, třídě) 
         ● Komunikace 
(řeč těla, řeč zvuků a slov, 
cvičení pozorování, dovednosti 
pro sdělování verbální i 
neverbální komunikace v různých  
situacích) 

- Osobnostní rozvoj 
         ● Rozvoj schopností  
            Poznávání 
 (cvičení smyslového vnímání, 
 pozornosti a soustředění) 
    
Čtení, Logopedie, Hudební 
výchova, Prvouka 
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4.5.1.3.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

používat jednoduché věty 
dokázat jednoduše popsat osobu  nebo 
předmět 
domluvit se v běžných situacích 
 
přednést krátkou báseň, říkanku   
 
dokázat převyprávět krátkou pohádku 
vyprávět zhlédnutý příběh za pomoci 
jednoduché osnovy nebo doprovodných 
otázek   
 
popisovat děj probíhající na obrázcích  
dokázat popsat děj podle otázek 
 
 
popsat jednoduchý děj doprovázený obrázky 
 
vyprávět zhlédnutý příběh za pomoci 
jednoduché osnovy nebo doprovodných 
otázek 
zvládnout strukturovanou hru 
s jednoduchými pravidly (nakupování, 
návštěva…)  
 

Rozvoj komunikace jako prostředku orientace 
v sociálních situacích  
 
Alternativní a augmentativní způsoby 
komunikace 
Přednes - říkanky, básničky 
 
Vyprávění  
 
 
 
 
Popisy obrázků 
 
 
 
Jednoduché příběhy 
 
Reprodukce a dramatizace  

Hudební výchova, Prvouka, 
Čtení, Psaní, Logopedie 
 
OSV – Sociální rozvoj 
         ● Poznávací schopnosti - 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině, třídě) 
         ● Komunikace  
(řeč předmětů a prostředí  
vytvářeného člověkem, řeč 
lidských skutků) 
          ● Rozvoj schopností  
            Poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění) 
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4.5.1.3.2.  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností  

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

seznámit se s novými pojmy a účelně je 
používat  
snažit se o srozumitelný projev  
snažit se zřetelnou výslovnost 
učit se vhodně komunikovat 
rozlišit větu podle intonace 
intonovat 
 
rytmizovat slova 

 
zlepšovat srozumitelnost svého mluveného 
projevu 
snažit se upravovat tempo řeči  
snažit se zlepšit srozumitelnost projevu 
 
napodobovat slyšené 
 
chápat, že existují gesta a naučit se je 
adekvátně používat 
 
dodržovat pravidla komunikace 
vést dialog 
 

Rozšiřování slovní zásoby 
 

Základy techniky mluveného projevu 
- výslovnost 
- správné dýchání 
 
- intonace 
 
- rytmizace 
 
Edukace a reedukace řeči 
 
 
 
 
Rozvíjení fonematického sluchu 
 
Alternativní způsoby komunikace 
 
 
Základní komunikační pravidla 

 

Čtení, Člověk a společnost, 
Informatika, Přírodověda  
OSV – Sociální rozvoj 
         ● Poznávací schopnosti -
(vzájemné poznávání se ve 
skupině, třídě) 
         ● Komunikace  
(komunikace v různých situacích 
– řešení konfliktů, vysvětlování, 
vyjednávání …) 
           - Morální rozvoj  
          ● Řešení problémů  
              a rozhodovací  
              dovednosti  
 (problémy v mezilidských 
vztazích, dovednosti pro řešení 
problémů) 
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4.5.1.3.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

vyprávět vlastní zážitky 
 
utvořit otázku  
na danou otázku správně odpovědět 
 
pochopit, že existuje mimika a gesta  
adekvátně je používat  
 

Konverzační cvičení 
 
Tvorba otázek a odpovědí 
 
Mimojazykové prostředky řeči, mimika, gesta 
 

 
Hudební výchova,Člověk a 
společnost, Čtení, Informatika, 
Přírodověda 
 
 
OSV  - Morální rozvoj  
          ● Řešení problémů  
              a rozhodovací  
              dovednosti  
 (problémy v mezilidských 
vztazích, dovednosti pro řešení 
problémů) 
 
 
 
 
Čtení, Člověk a společnost, 
Informatika, Přírodověda 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

45 

4.5.2  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 
 
4.5.2.1  MATEMATIKA 

4.5.2.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika 

 
Předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a ze 
vzdělávacího oboru Matematika. Je vyučován ve všech ročnících jako samostatný předmět. Je 
založen na praktických činnostech a dovednostech, posiluje schopnost logického myšlení a 
prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, symboly, 
postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně kalkulátoru.  
Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým 
činnostem využitelným v praktickém životě. Součástí matematického vzdělávání je osvojení 
dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické tvary a tělesa, učí se pečlivosti a 
přesnosti při měření. 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 
 
Řazení a třídění předmětů (pouze na 1. stupni základního vzdělávání) 

- tvoření skupin podle velikosti 
- řazení předmětů podle určitých vlastností a společných jevů 
- rozvíjení prostorové a směrové orientace 
- rozvíjení logického myšlení a paměti 
- chápání a osvojování si kvantitativních vztahů 

 
 
Čísla a početní operace 

- seznámení s reálnými čísly 
- osvojování si rozkladu čísel 
- vytváření konkrétních představ o číslech 
- osvojování si postupů základních matematických operací 
- procvičování a upevňování získaných dovedností při manipulaci s mincemi a 

bankovkami 
 
 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

- třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemných souvislostí a závislostí 
- osvojování si základů měření 
- seznámení s časovými souvislostmi 
- určování času 
- poznávání základních jednotek délky, hmotnosti a obsahu 

 
Základy geometrie 

- rozeznávání a pojmenovávání základních geometrických útvarů 
- poznávání geometrických těles 
- zacházení s geometrickými pomůckami 
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Cílové zaměření předmětu 
- osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických 

dovedností 
- rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 
- používání matematických symbolů 
- rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti 
- vytváření prostorové představivosti 
- uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání 

velikostí, manipulace s penězi) 
- rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 
- zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 

 
 
 
Časová dotace 
1. – 6. ročník                                           7. – 10. ročník 
2 vyučovací hodiny týdně                       3 vyučovací hodiny týdně 
 
 
Místo realizace 
třídy 
učebna PC 
 
 
Průřezová témata 
OSV – Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Matematika směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 

 
Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- používá termíny, znaky a symboly ve 

spojení s konkrétními situacemi 
každodenního života 

- používá učebnice, učební materiály a 
učební pomůcky 

 
 
Kompetence k řešení problémů 

- překonává problémy přiměřeně svým 
možnostem 

 
 
 
 

 
- prostřednictvím modelových situací 

prověřujeme znalosti 
 

- demonstrujeme používání učebnic a 
pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci 
a podporujeme kladný vztah k nim 

 
 

- vytváříme klidné prostředí, 
podporujeme pozitivní emoce, 
povzbuzujeme žáky při řešení nových 
úkolů a při překonávání neúspěchu 
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Kompetence komunikativní 
- rozumí sdělení a reaguje na ně podle 

svých možností 
 
Kompetence pracovní 

- pracuje podle naučeného pracovního 
postupu, podle instrukcí plní zadané 
jednoduché úkoly 

 
 

 
- používáme jednoduchá sdělení 

 
 
 

- důsledně postupujeme od 
jednoduchého ke složitějšímu 

 

 
 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň  
 
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
 
1. období 
žák by měl 

- orientovat se v pojmech všechno – nic, hodně – málo, malý – velký, dlouhý – krátký, 
stejně – více – méně, široký – úzký 

- orientovat se v prostoru – nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře – 
dole 

- řadit předměty zleva doprava 
- třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu 

 
 

2. období 
žák by měl 

- orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší – užší 
- rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed 
- orientovat se na ploše 
- porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků 
- třídit předměty podle pořadí ve skupinách 
- přiřazovat předměty podle číselné řady 

 
 
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
 
1. období 
žák by měl 

- číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10 
- orientovat se v číselné řadě 1 až 10 
- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5 
- znát matematické pojmy +, -, = a umět je zapsat 
- umět rozklad čísel v oboru do 5 
- psát číslice 1 – 5 i podle diktátu 
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2. období  
žák by měl 

- číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100 
- umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku 
- sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku 
- psát čísla do 100 
- zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku 
- zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu 
- řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 
- umět použít kalkulátor 

 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
1. období 
žák by měl 

- používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 
- modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 
- doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10 
- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

 
2. období 
žák by měl 

- používat výrazy vpravo – vlevo 
- rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 
- určit čas s přesností na celé hodiny 
- znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram 
- doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 
- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 
 
ZÁKLADY GEOMETRIE 
 
1. období 
žák by měl 

- poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 
- rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech 
- porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší 

 
2. období 
žák by měl 

- kreslit křivé a přímé čáry 
- poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 
- používat pravítko při rýsování přímek 
- změřit délku předmětu 
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2. stupeň  
 
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
 
žák by měl  

- psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100 
- orientovat se na číselné ose 
- sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím 

názoru 
- používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky 
- umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy 
- pracovat s kalkulátorem 

 
 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
žák by měl  

- znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu 
- zvládat početní úkony s penězi 
- orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny 
- doplňovat údaje v jednoduché tabulce 

 
 
ZÁKLADY GEOMETRIE 
 
žák by měl 

- umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami 
- požívat základní geometrické pojmy  
- znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 
- rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit 
- měřit a porovnávat délku úsečky 
- poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa 
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4.5.2.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 

4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
manipulovat s předměty podle pokynů 
učitele 
řadit předměty zleva doprava 
řadit předměty podle dané vlastnosti 
 
porovnávat počet prvků 
tvořit skupiny prvků 
třídit prvky podle pokynů učitele 
orientovat se v pojmech 
 
orientovat se v prostoru 
porozumět pojmům 
 
 
 
 
 
číst, psát, poznávat a používat číslice 
v daném oboru 
 
rozkládat čísla 
zapisovat rozklad čísla 
 
psát číslice podle diktátu 
 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
 
Manipulace s předměty, řazení předmětů podle 
dané vlastnosti (malý-velký, krátký-dlouhý) 
 
 
 
Porovnávání prvků, tvoření skupin prvků, třídění 
podle různých kritérií (stejně-více-méně, hodně-
málo, drahý-levný, všichni-nikdo) 
 
 
Orientace v prostoru 
(pojmy nad-pod, před-za, …) 
 
 
 
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
 
Obor přirozených čísel do 5 
 
 
Zápis a rozklad čísel v desítkové soustavě 
 
 
Diktát čísel 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaní, Čtení   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výukové CD 
ROMY 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
orientovat se na číselné ose 
 
sčítat a odčítat za pomoci názoru 
umět používat symboly +, -, = 
zapsat, přečíst a vyřešit příklad v daném 
oboru 
 
orientovat se v číselné řadě 1 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
rozlišovat pojmy  
používat správně dané výrazy 
orientovat se v prostoru 
modelovat jednoduché situace podle pokynů 
 
 
doplňovat jednoduché tabulky a schémata 
doplňovat posloupnosti čísel v oboru do 10 
 
 

 
Číselná osa 
 
Sčítání, odčítání 
 
 
 
 
Numerace do 10 
 
 
 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
 
Úlohy na orientaci v prostoru 
 
 
 
 
 
Jednoduché tabulky 

 
 
 
Psaní, Čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
rozlišovat drobné mince 
manipulovat s mincemi 
používat matematické znalosti při 
manipulaci s mincemi 
 
 
 
 
 
 
poznat, pojmenovat a rozlišovat základní 
geometrické tvary 
rozlišovat základní geometrické tvary na 
různých předmětech 
 
porovnávat délku předmětů 
rozlišovat pojmy kratší – delší 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peníze (mince) 
 
 
 
 
 
 
ZÁKLADY GEOMETRIE 
 
 
Základní geometrické tvary 
- čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník 
 
 
 
Porovnávání délky předmětů 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 
 
Výtvarná výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC – program 
Malování, 
výukové CD 
ROMY 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
orientovat se v pojmech kratší – delší, širší - 
užší 
tvořit skupiny prvků 
třídit předměty podle pořadí ve skupinách 
rozlišovat pojmy vlevo – vpravo, uprostřed 
 
určit daný počet prvků 
porovnávat množství prvků 
tvořit skupiny o daném počtu prvků 
 
porovnávat čísla 
orientovat se v pojmech větší – menší 
používat správné symboly 
 
orientovat se v číselné řadě 
umět přiřadit předměty podle číselné řady 
 
 
orientovat se správně na ploše 
 
 
rozlišovat bankovky 
 
 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
 
 
Porovnávání prvků, tvoření skupin prvků, třídění 
podle různých kritérií 
 
 
 
 
Určování počtu, kvantitativní vztahy 
 
 
 
Porovnávání čísel 
 
 
 
Číselné řady 
 
 
 
Orientace na ploše 
 
 
Používání bankovek 
 
 

OSV – Osobnostní rozvoj 
• Rozvoj schopností 

poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 
 
 
 
 
 
Psaní, Čtení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
výukové CD 
ROMY 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
číst, psát, poznávat a používat čísla v daném 
oboru 
 
rozkládat čísla bez přechodu přes desítku 
 
orientovat se na číselné ose 
číst, psát a porovnávat čísla na číselné ose 
 
porovnávat čísla 
používat správné symboly 
přiřazovat číslo k danému počtu prvků a 
naopak 
 
sčítat a odčítat za pomoci názoru do 20 
s přechodem přes desítku 
 
zvládat počítání s nulou 
 
 
umět zapsat čísla podle diktátu 
zvládat zápis jednoduchých příkladů podle 
diktátu 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
 
 
Obor přirozených čísel do 20 
 
 
Zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě 
 
Číselná osa 
 
 
Porovnávání čísel, přiřazování čísel k prvkům a 
naopak 
 
 
 
Sčítání, odčítání 
 
 
Početní operace s nulou 
 
 
Diktát čísel a jednoduchých příkladů 
 
 

 
 
 
Psaní, Čtení 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 

 
 
 
výukové CD 
ROMY 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 
 
umět používat kalkulátor 
 
psát čísla do 100 
zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez  
přechodu přes desítku 
 
 
 
 
 
orientovat se v prostoru a čase 
používat správně výrazy vpravo – vlevo 
rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 
 
znát základní jednotky délky a hmotnosti – 
metr, kilogram 
určit čas s přesností na celé hodiny 
 
doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti 
čísel do 20 
 
 

 
Jednoduché slovní úlohy z praktického života 
 
 
Seznámení se s kalkulátorem 
 
Obor přirozených čísel do 100 
 
 
 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
 
Úlohy na orientaci v prostoru a čase 
 
 
 
Jednotky hmotnosti, délky a času 
(měření, vážení, práce s hodinami) 
 
 
Jednoduché tabulky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Psaní, Čtení, Člověk a příroda, 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 

 
 
 
 
 
 
výukové CD 
ROMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
názorné 
pomůcky 
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4. 5. 2. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
uplatňovat matematické znalosti při 
manipulaci s napodobeninami peněz 
 
 
 
 
 
 
 
zvládat kreslení křivých a přímých čar 
poznat rozdíl mezi čárou přímkou 
 
používat pravítko při rýsování přímek 
 
 
změřit délku předmětu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peníze (bankovky, mince) 
 
 
 
ZÁKLADY GEOMETRIE 
 
 
 
 
Křivé a přímé čáry; přímky 
 
 
Používání pravítka 
 
 
Měření pomocí různých délkových měřidel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC – program 
Malování, 
výukové CD 
ROMY 
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4. 5. 2. 1. 2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 7. – 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností  

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
číst, psát a používat přirozená čísla v oboru 
do 100 
písemně sčítat a odčítat v oboru do 100 bez 
přechodu přes desítku s použitím názoru 
orientovat se na číselné ose v oboru do 100 
 
řešit jednoduché slovní úlohy v oboru  do 
100 s názorem  
pracovat s kalkulátorem (PC) 
 
znát násobkové řady čísel 2, 5, 10 s pomocí 
tabulky 
 
číst čísla do 1000  
 
 
orientovat se v číselné řadě do 1000 
počítat do 1000 po 100 
 
ukázat čísla na číselné ose do 1000 
 
 

 
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
 
Písemné sčítání a odčítání v obou do 100 
 
 
 
 
 
Jednoduché slovní úlohy 
 
Práce s kalkulátorem 
 
Násobení čísel 2, 5, 10 
 
 
Celá čísla 
Obor přirozených čísel do 1000 
 
Číselná řada do 1000 
 
 
Číselná osa do 1000 
Porovnávání čísel do 1000 (např. na bankovkách) 
 
 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 
 
 
Informatika, Psaní 
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4. 5. 2. 1. 2 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
používat měřicí pomůcky k měření délky 
(pravítko) 
znát a používat základní jednotky délky 
 
používat měřicí pomůcky k měření 
hmotnosti (váhy) 
umět vážit předměty, osoby 
 
znát a používat jednotky času (minuta, 
hodina, den, rok) 
orientovat se v čase s přesností na 
čtvrthodiny, půlhodiny  
seznámit s digitálním časem 
 
znát a používat základní jednotky objemu 
 
 
 
umět se orientovat v jednoduché tabulce 
umět doplnit údaje do tabulky 
 
umět počítat s mincemi a bankovkami  
umět platit bankovkami 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
Jednotky délky 
 
 
 
Jednotky hmotnosti 
 
 
 
Jednotky času 
 
 
 
Digitální zápis času 
 
Jednotky objemu 
Praktické využití 
 
 
Tabulky 
 
 
Manipulace s penězi 
 
 

Výtvarná výchova, Člověk a 
příroda, Informatika 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
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4. 5. 2. 1. 2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
umět používat rýsovací potřeby a pomůcky 
rozeznat přímku, polopřímku, úsečku 
narýsovat přímku, polopřímku, úsečku 
označit přímku, úsečku 
 
měřit délku úsečky 
 
poznat základní geometrické tvary 
pojmenovat základní geometrické tvary 
 
poznat kruh 
 
poznat kružnici 
 
poznat a pojmenovat základní  prostorové 
útvary 
 
 
 

ZÁKLADY GEOMETRIE 
 
Rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka 
 
 
 
 
 
 
Čtverec, obdélník, trojúhelník  
 
 
Kruh 
 
Kružnice 
 
Prostorové útvary – krychle, koule, válec 
 
 
 
 

Výtvarná výchova 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů) 
 

 
 
PC program  
Malování 
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4.5.3  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
 
4.5.3.1  INFORMATIKA 

4.5.3.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 
 
Předmět Informatika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie a ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.  
Je vyučován v 5. – 10. ročníku jako samostatný předmět. Zahrnuje základy práce s osobním 
počítačem a vybraným základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, 
speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno zařadit 
práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Žáci si prostřednictvím práce 
s výukovými počítačovými programy osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské 
úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní 
způsob komunikace. 
 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
 
Cílové zaměření předmětu 

- poznávání možností výpočetní techniky, osvojení základních znalostí a dovedností 
práce s počítačem 

- získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti 
- rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 
- rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 
- zapojování více smyslů k rozvíjení estetického cítění 
- využívání potřebných informací 
- komunikace prostřednictvím výpočetní techniky 
- získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu 

 
 
 
Časová dotace 
5. – 10. ročník 
1 vyučovací hodina týdně, v 9. a 10. ročníku je předmět Informatika posílen o 1 hodinu 
z disponibilní časové dotace 
 
 
 
Místo realizace 
učebna PC 
 
 
 
Průřezová témata 
nejsou zařazena 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Informatika směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 

 
Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- ovládá elementární způsoby práce 

s počítačem 
 
- používá učebnice, učební materiály a 

učební pomůcky 
 
 
Kompetence k řešení problémů 

- překonává problémy přiměřeně svým 
možnostem 

 
 
 
Kompetence komunikativní 

- využívá pro komunikaci běžné 
informační a komunikační prostředky 

 
 
Kompetence sociální a personální 

- navazuje a udržuje vztahy 
s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 
 
Kompetence občanské 

- dokáže se chovat v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka podle pokynů 
kompetentních osob 

 
 
Kompetence pracovní 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany 
zdraví, hygieny práce a ochrany 
životního prostředí při pracovních 
činnostech podle naučených 
stereotypů 

 
 

 
- seznamujeme žáky s technikou a 

srozumitelně vysvětlujeme její 
používání 

- demonstrujeme používání učebnic a 
pomůcek, vysvětlujeme jejich funkci 
a podporujeme kladný vztah k nim 

 
 
- vytváříme klidné prostředí, 

podporujeme pozitivní emoce, 
povzbuzujeme žáky při řešení nových 
úkolů a při překonávání neúspěchu 

 
 

- seznamujeme žáky s informační 
technikou, nacvičujeme její používání 

 
 
 

- vedeme žáky k práci ve skupinách 
 
 
 
 

- nacvičujeme přivolání pomoci, 
telefonování, opakujeme důležitá 
telefonní čísla 

 
 
 
 

- vhodnou formou vysvětlujeme zásady 
bezpečnosti práce a důsledně 
dohlížíme na jejich dodržování 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň – 2. období  
 
žák by měl 

- zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí, vypnutí, práci s myší 
- pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynu 
- zvládat psaní známých písmen na klávesnici 
- dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 
2. stupeň  
 
žák by měl 

- zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními 
      symboly alternativní komunikace 
- zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy 
- vyhledávat informace na internetu podle pokynů 
- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 
- zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS 
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4.5.3.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 

4. 5. 3. 1. 2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika – 5. a 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
rozlišit monitor a počítač 
pojmenovat klávesnici a myš 
zapnout a vypnout počítač 
pracovat s dotykovým monitorem 
 
 
 
 
spustit textový editor 
psát známá písmena na klávesnici 
 
 
 
spustit vybraný herní a zábavný program 
pracovat s programy podle pokynů učitele 
 
 
 
dodržovat zásady práce s počítačem 
bezpečně zapínat a vypínat počítač 
sedět správně u počítače 
nastavit správnou výšku sedačky a opěradla 
 

 
Základy obsluhy počítače 
Hardware počítače – monitor, klávesnice, myš 
 
 
 
 
 
 
Software počítače 
Textový editor 
 
 
 
 
Herní a zábavné výukové programy 
 
 
 
 
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních 
rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 
 

 
Čtení, Psaní, Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvouka, Hudební výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orientace na 
klávesnici 
 
 
 
výukové a 
zábavné CD 
ROMY 
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4. 5. 3. 1. 2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika – 7. – 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
psát jednoduchá slova a krátké věty 
 
 
poznat symboly alternativní komunikace 
pracovat s danými symboly 
 
 
spustit příslušný editor 
orientovat se na pracovní ploše  
pracovat s jednotlivými nástroji 
 
 
spustit vybrané výukové a herní programy 
pracovat s programy podle pokynů učitele 
pracovat s programy samostatně 
 
 
 
vyhledávat informace podle pokynů učitele 
používat při vyhledávání jednoduché a   
vhodné cesty 
používat známé vyhledávače 
 
 
 

 
Základní funkce textového editoru 
 
 
Symboly alternativní komunikace na počítači 
 
 
 
Základní funkce grafického editoru 
 
 
 
 
Výukové a herní programy 
 
 
 
 
 
Možnosti vyhledávání informací pomocí 
internetu 
 
 
 
 
 
 

 
Čtení, Psaní, Matematika, Řečová 
výchova 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
Člověk a společnost, Člověk a 
příroda, Hudební výchova, 
Výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 

 
učebnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výukové a 
zábavné CD 
ROMY 
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4. 5. 3. 1. 2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
přijmout hovor, případně zprávu SMS 
psát a odesílat jednoduché SMS 
přihlásit se do elektronické pošty 
přijmout a odeslat e-mail zprávy 
 
 
poznat periferní zařízení počítače a jejich 
účel 
zapnout a vypnout tiskárnu 
zvládnout tisk dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní způsoby elektronické komunikace; 
mobilní telefon, e-mail 
 
 
 
 
Přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a 
obsluha tiskárny 

 
Čtení, Psaní, Řečová výchova 

 
mobilní telefon 
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4.5.4  ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 
4.5.4.1  PRVOUKA 

4.5.4.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu  Prvouka 
 
Předmět Prvouka byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a ze vzdělávacího 
oboru Člověk a jeho svět. Rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, životě 
společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a 
situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové znalosti a dovednosti 
se učí uplatňovat v běžném životě. Získané poznatky si postupně osvojují a rozšiřují. 
Tento předmět je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku            
ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví na druhém 
stupni. Výuka bude probíhat jak při hodinách ve třídě, tak na vycházkách, výletech, 
kulturních a sportovních akcích, exkurzích apod. 
Učivo je osnováno do tematických okruhů. Žáci se v každém ročníku vracejí k jednotlivým 
tematickým okruhům a své poznatky si upevňují, doplňují a rozšiřují o další informace. 
Předmět je vyučován v 1.- 6. ročníku. 
 
 
Obsahové,časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

- vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných  návyků 
- osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských 

vztahů 
- poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije 
- rozvoji myšlení a vyjadřování,  k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, 

jevů a dějů 
- chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 
- pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního 

života 
- utváření pozitivního vztahu k živé a neživé přírodě 
- upevňování zásad zdravého životního stylu a ke správnému jednání v situacích 

ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost 
 
Časová dotace 
1.-2. ročník 
2 vyučovací hodiny týdně 
 
3.-6. ročník 
3 vyučovací hodiny týdně 
 
Místo realizace 
třídy 
vycházky 
kulturní akce mimo školu 
exkurze 
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Průřezová témata 
OSV - Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Spolupráce a soutěživost 
OSV - Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
                                             Psychohygiena 
MKV - Kulturní rozdíly, Lidské vztahy 
EVV  - Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro  rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Prvouka směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 

Výchovně vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 

- ovládá základy čtení, psaní a počítání 
a využívá je ke svému vzdělávání 

 
- dodržuje návykové stereotypy učení, 

snaží se o koncentraci na učení 
 

- uplatňuje získané zkušenosti 
v praktických situacích 

 
Kompetence k řešení problémů 

- nenechá se při řešení problému 
odradit nezdarem 

 
 
- ví, na koho se může obrátit o pomoc 

při řešení problémů 
 

Kompetence komunikativní 
- chápe jednoduché, běžně užívané 

texty, záznamy a obrazové materiály 
 
- vyjadřuje své názory a postoje, 

vhodnou formou obhajuje svůj názor 
 
Kompetence sociální a personální 

- má základní představu  o vztazích 
mezi lidmi 

- podílí se na jednoduchých sociálních 
aktivitách 

- orientuje se v prostředí, ve kterém 
žije 

 
 

Kompetence občanské 

 
 

- vhodně vybíráme témata výuky, 
vytváříme potřebné modelové 
situace k upevnění již naučeného 

- opakujeme a upevňujeme již 
naučené, nacvičujeme a upevňujeme 
koncentraci 

- formou praktických cvičení 
aplikujeme znalosti v běžném životě 

 
 
- podporujeme žáky v hledání 

alternativních řešení a oceňujeme 
jejich snahu, nacvičujeme řešení 
běžných problémů 

- společně se žáky analyzujeme jejich 
zkušenosti, nabízíme pomoc 

 
 
- prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme 
samostatné vyjadřování 

- poskytujeme čas a prostor               
ke kladení otázek a odpovědí 

 
 

- formou hry seznamujeme žáky       
se základy slušného chování 

- při návštěvách důležitých institucí 
vysvětlujeme jejich význam a účel 

- při vycházkách a exkurzích 
nacvičujeme orientaci v nejbližším 
okolí 
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- chrání své zdraví, dodržuje naučené 
stereotypy chování zdravého 
životního stylu a ochrany životního 
prostředí 

 
 

Kompetence pracovní 
- pracuje podle naučeného pracovního 

postupu, podle instrukcí, plní zadané 
jednoduché úkoly  

- respektuje pravidla práce v týmu        
a svými pracovními činnostmi 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

- seznamujeme žáky se zásadami 
správné výživy 

- zařazujeme do praktických činností 
péči o vlastní tělo, oblékání              
a hygienu rukou 

 
 

- důsledně postupujeme                     
od jednoduchého ke složitějšímu 

 
- vedeme žáky ke spolupráci 

v pracovní skupině a k úspěšnému 
dokončení práce 

 
 

 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.stupeň – 1. období  
 
žák by měl: 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 

- znát název své obce a adresu bydliště 
- zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí 
- poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 
- ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy  

LIDÉ  KOLEM NÁS 
- znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy 
- znát jména spolužáků a svých učitelů 
- mít osvojené základy společenského chování-umět pozdravit, poprosit, poděkovat 
- poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti 
- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi  

LIDÉ A ČAS 
- zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer) 
- znát rozvržení svých denních činností 
- znát dny v týdnu 
- rozlišit roční období podle charakteristických znaků 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
- popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
- poznat nejběžnější druhy domácích zvířat 
- pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny 
- popsat počasí podle obrázků (déšť, sníh, bouřka, vítr) 
- znát základní zásady pobytu v přírodě 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
- dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu 
- pojmenovat hlavní části lidského těla 
- dokázat upozornit na své zdravotní potíže 
- vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání 
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1. stupeň – 2. období  
 
žák by měl: 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 

- popsat cestu do školy podle otázek 
- znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště 
- sdělit poznatky a zážitky z výletů  a vlastních cest  
- dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 

LIDÉ KOLEM NÁS 
- dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády 
- projevovat toleranci  k odlišnostem spolužáků 
- pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti 
- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  
- vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby  
- reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech  

LIDÉ A ČAS 
- poznat kolik je hodin (celé hodiny) 
- rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra) 
- znát roční období a měsíce 
- porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků 
- seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo 

kraji 
ROZMANITOST PŘÍRODY 

- poznat rozdíly mezi stromy a keři 
- poznat nejběžnější volně žijící zvířata  
- rozlišit listnaté a jehličnaté stromy  
- vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí 
- znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
- uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy 
- dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže 
- vědět, na koho se obrátit o pomoc 
- zvládnout ošetření drobného poranění 
- uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce 
- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka 

4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
vědět název své obce a adresu bydliště 
 
orientovat se v budově školy   a jejím 
okolí 

      chovat se bezpečně při cestě do školy 
      a ze školy  
 

zvládnout orientaci v okolí svého 
bydliště 

 
      znát adresu svého bydliště 
      poznávat kulturní zajímavosti 
 

umět pojmenovat předměty svého 
nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 
 
znát základní pravidla bezpečnosti při 
cestě do školy 
 
poznat důležité dopravní značky 
 
 
vědět své jméno a příjmení 
poznat rodinné příslušníky (otec, matka, 
sourozenci, babička, děda…)  
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Název své obce-města 
Adresa bydliště 
Škola, prostředí školy 
Život ve škole a jejím okolí 
Cesta do školy 
Bezpečnost při cestě do školy 
Základy dopravní výchovy  
Domov a jeho okolí 
Učit se název obce 
Orientace v okolí bydliště 
Adresa bydliště 
Kulturní a historické zajímavosti v nejbližším 
okolí 
Domov, třída, škola 
Poznávání a pojmenování předmětů a činností, 
s nimiž se žáci ve svém okolí setkávají 
Bezpečnost  
Základy dopravní výchovy 
Cesta do školy 
Dopravní značky pro chodce 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina a společnost 
učit se své jméno a příjmení, členy rodiny (otec, 
matka, sourozenci, babička, děda) 

 
OSV-Osobnostní rozvoj  

• Rozvoj schopností poznávání  
(cvičení smyslového vnímání, pozornosti 
a soustředění, cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů) 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě) 
 
 
Pracovní činnosti 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy 
(péče o dobré vztahy, respekt, podpora, 
pomoc) 

• Spolupráce soutěživost 
(rozvoj individuálních a sociálních 
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dovedností pro spolupráci) 

4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

znát jména svých spolužáků a svých 
učitelů 
dokázat pozdravit, poděkovat, poprosit 

 
poznat rodinné příslušníky a rozlišovat 
jejich stáří (mladý-starý, mladší-starší) 
rozeznat příbuzenské vztahy (prarodiče, 
blízcí příbuzní) 
 
zvládnout základní pravidla 
společenského chování (pozdrav, prosba, 
poděkování…) 
naučit  se chovat ve společnosti 
ostatních lidí 
vyjmenovat nejběžnější lidské činnosti 
 
vědět, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi 

 
 
 

zvládat jednoduchou orientaci v čase 
(ráno, poledne, večer) 

 
zvládat jednoduchou orientaci v čase 
(den-noc, ráno-večer) 
 

učitelé a žáci, učit se jejich jména 
 
Základy společenského chování  
pozdrav, poděkování, prosba 
role členů rodiny, vztahy mezi nimi, chování 
k rodičům, sourozencům a příbuzným, nejbližší 
příbuzní, příbuzenské vztahy 
 
 
základy společenského chování (pozdrav, 
poděkování, prosba, slušné chování k dětem a 
ostatním) 
mezilidské vztahy, základní pravidla 
společenského chování k dětem a ostatním lidem 
Pracovní činnosti 
různé profese, čím jsou rodiče 
Osobní bezpečí 
jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 
 
 
LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, (rozvržení dne), určování času 
ráno, poledne, večer, včera, dnes, zítra 
 
Orientace v čase 
den, noc, ráno, poledne, večer 
 

 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Sebepoznání a sebepojetí 
(já jako zdroj informací o sobě, druzí 
jako zdroj informací o mně, moje vztahy 
k druhým lidem) 
 
MKV - Lidské vztahy 
(důležitost integrace jedince 
v rodinných, vrstevnických a profesních 
vztazích, uplatňování principu slušného 
chování, základní morální normy) 
 
MKV-Kulturní rozdíly 
(jedinečnost každého člověka a jeho 
individuální zvláštnosti, respektování 
zvláštností různých etnik) 
 
Pracovní činnosti 
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

určovat části dne 
 
 
umět rozvrhnout své denní činnosti 
vyjmenovat dny v týdnu 

 
pojmenovat roční období podle 
charakteristických znaků 

      poznávat lidové svátky 
 
 

poznat běžné druhy domácích zvířat 
rozeznat základní druhy ovoce  a 
zeleniny 
umět popsat počasí podle obrázku (déšť, 
sníh, bouřka, vítr) 
popsat viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 
zvládnout základní zásady pobytu 
v přírodě 

 
 
dodržovat základní zásady osobní 
hygieny a zvládat základní sebeobsluhu 
 
pojmenovat některé části lidského těla 
 

Určování času 
ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer 
 
Rozvržení denních činností ve škole a doma 
Orientace v čase 
dny  v týdnu  
Roční období dle charakteristických znaků, 
změny v přírodě  
Tradiční lidové svátky 
 
ROZMANITOST PŘÍRODY 
Poznávání domácích zvířat, chování živočichů 
Poznávání základních druhů ovoce a zeleniny 
 
Příroda v ročních obdobích 
 
Znaky ročních období, počasí-teplo, zima 
  
Chování v přírodě, péče o životní prostředí 
 
 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Osobní hygiena 
mytí rukou, používání WC, používání kapesníků 
 
Lidské tělo 
Části lidského těla 
Základní orientace (hlava, ruce, nohy, krk, apod.) 

 
 
 
 
Výtvarná výchova 
Pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVV - Vztah člověka  k prostředí 
(náš životní styl, zajišťování ochrany 
životního prostředí) 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní činnosti 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

upozornit na své zdravotní potíže 
vědět, jak se chovat v době nemoci 
 
znát zásady bezpečného chování při 
hrách, na výletech a při koupání 
 

Péče o zdraví 
Chování v době nemoci, chování u lékaře, sdělení 
potíží 
Osobní bezpečí 
bezpečnost chodců, chůze po chodníku, 
přecházení vozovky, bezpečnost při hrách, 
výletech a koupání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Sebepoznání a sebepojetí 
(já jako zdroj informací o sobě, druzí 
jako zdroj informací o mně, moje tělo, 
moje vztahy k druhým lidem) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena 
(dovednosti pro pozitivní naladění mysli 
a dobrý vztah k sobě samému, 
dovednosti zvládání stresových situací – 
uvolnění, relaxace, hledání pomoci při 
potížích) 
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
popsat cestu do školy podle otázek 

 
znát nejbližší důležitá místa v okolí  
školy a bydliště 
sdělit poznatky a zážitky z výletů           
a vlastních cest 
vyjmenovat roční období 
 
dbát na zásady bezpečnosti při hrách 
 

 
 
respektovat pravidla pro soužití v rodině, 
ve škole, mezi kamarády 

      tolerovat odlišnosti spolužáků 
 
vyjmenovat nejběžnější pracovní 
činnosti 
rozpoznat ve svém okolí nevhodné 
jednání a chování vrstevníků a 
dospělých 
vědět, kde hledat pomoc v případě 
ohrožení vlastní osoby  
reagovat na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  
Cesta do školy 
Základy dopravní výchovy 
Obec-město 
Význačná místa a instituce v obci a jejím okolí 
Okolní krajina (místní oblast, region) 
Regionální zvláštnosti 
Charakteristické znaky krajiny v ročních 
obdobích 
Bezpečnost 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
Mezilidské vztahy 
Vztahy mezi dětmi 
Nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 
a jejich prevence 
Pracovní činnosti 
Lidské profese, úcta k lidské práci 
Protiprávní jednání a jeho postih-krádež, šikana, 
zneužívání, týrání 
 
Důležitá telefonní čísla 
Chování v krizových situacích 
Situace hromadného ohrožení 
Chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při 
dopravní nehodě 
 

Pracovní činnosti Výtvarná výchova 
Informatika 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání  
(cvičení smyslového vnímání, pozornosti 
a soustředění, cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů) 
OSV – Sociální rozvoj 

• Poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě) 
 
MKV - Kulturní rozdíly 
(jedinečnost každého člověka a jeho 
individuální zvláštnosti, respektování 
zvláštností různých etnik) 
 
OSV - Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj individuálních a sociálních 
dovedností pro spolupráci – nesouhlas, 
odpor, jasná a respektující komunikace, 
řešení konfliktů, podřízení se) 
MKV - Lidské vztahy 
(právo všech lidí žít společně a podílet se 
na spolupráci, tolerantní vztahy mezi 
lidmi a kulturami, důležitost integrace 
jedince v rod.,vrstev., a prof. Vztazích) 
OSV – Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy 
(péče o dobré vztahy, chování 
podporující dobré vztahy, respekt,  
podpora, pomoc, vztahy a naše třída) 
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti (včera, dnes, zítra) 
 
vědět kolik je hodin (celá hodina) 
pojmenovat roční období a měsíce 
v roce 
rozpoznat rozdíly mezi současným 
způsobem života a způsobem života 
v minulosti podle obrázků 
seznamovat se s významnými událostmi 
a pověstmi, které se vztahují k regionu 
nebo kraji  
 
 
 
rozpoznat rozdíly mezi stromy a keři 

      umět vyjmenovat roční období 
poznat roční období podle obrázků 
vyjmenovat základní druhy ovoce 
a zeleniny 
rozlišit jehličnaté a listnaté stromy 
 
rozeznat nejběžnější volně žijící zvířata 
znát jak pečujeme o zvířata a ptáky  
v zimě 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase 
Děj v minulosti a v budoucnosti 
 
Určování času, den, týden   
Roční období, měsíce, rok, kalendář  
 
Naše země v dávných dobách 
Způsob života v pravěku 
 
Regionální pověsti 
Současnost a minulost v našem životě 
rozdíly ve způsobu života 
Významné historické objekty  v regionu a ČR 
 
ROZMANITOST PŘÍRODY 
Stromy a keře 
Příroda v ročních obdobích 
Znaky v ročních obdobích 
Sezónní práce na zahradě a na poli 
Ovoce, zelenina  
Ovocné, okrasné, listnaté, jehličnaté stromy 
Les 
Chování živočichů 
Péče o zvířata a ptáky 
 

 
 
 
 
Výtvarná výchova 
Pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVV - Ekosystémy 
(pole, význam, změny okolní krajiny 
vlivem člověka, způsoby hospodaření na 
nich; les v našem prostředí, význam lesa)  
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4.5.4.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

vědět o škodlivých vlivech na přírodní 
prostředí 
znát základní pravidla ochrany přírody a 
životního prostředí 
 
 
uplatňovat hygienické návyky a 
sebeobslužné dovednosti 

 
dodržovat základní pravidla silničního 
provozu pro chodce 
sdělit a popsat své zdravotní obtíže 

 
       
      dodržovat zásady zdravé výživy 
      a životosprávy 
 
      vědět o škodlivosti kouření a alkoholu 
 

vědět na koho se obrátit o pomoc 
 

zvládnout ošetření drobného poranění 
reagovat přiměřeně na pokyny 
dospělých při mimořádných událostech 
 
vědět o škodlivosti návykových látek 

Ochrana přírody 
Chování v přírodě 
Péče o životní prostředí 
 
   
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Péče o zdraví a zdravá výživa 
Zdravá strava, pitný režim, osobní hygiena, denní 
režim 
Bezpečné chování v silničním provozu  
Osobní bezpečí 
Nemoc 
Sdělení obtíží 
Chování v době nemoci 
Péče o zdraví 
zdravá výživa, spánek, odpočinek, správná 
životospráva 
Škodlivost kouření a používání alkoholických 
nápojů 
Důležitá telefonní čísla 
policie, hasiči, záchranná služba   
Ošetření drobných poranění 
Chování při mimořádných událostech 
Ochrana sebe a svého těla před obtěžováním        
a zneužíváním 
Preventivní chování – zneužívání nebezpečných 
látek  

EVV - Základní podmínky života 
(ovzduší - význam pro život na Zemi, 
čistota ovzduší; půda -  zdroj výživy, 
ohrožení půdy, rekultivace a 
situace v okolí) 
 
Výtvarná výchova, Prac.činnosti 
EVV – Vztah člověka k prostředí 
(zajišťování ochrany životního prostředí 
v obci, náš životní styl, prostředí a 
zdraví) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Sebepoznání a sebepojetí 
(já jako zdroj informací o sobě, druzí 
jako zdroj informací o mně, moje tělo, 
moje vztahy k druhým lidem) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena 
(dovednosti pro pozitivní naladění mysli 
a dobrý vztah k sobě samému, 
dovednosti zvládání stresových situací – 
uvolnění, relaxace, hledání pomoci při 
potížích) 
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4.5.5  ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 
4.5.5.1  ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

4.5.5.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a společnost 

 
Předmět Člověk a společnost byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a ze 
vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Má významnou roli v přípravě žáků na občanský 
život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 
 U žáků formuje sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí 
vzdělávání je výchova k toleranci, respektování lidských práv, k úctě a ochraně přírodního 
prostředí a kulturních hodnot. 
 Žáci získávají základní poznatky o vývoji lidstva, i vlastního národa, seznamují se 
s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi, které ovlivnily život v minulosti a 
mají význam pro současnost. 
Vzdělávání je zaměřeno na formování osobnosti žáků po stránce citové a volní a na rozvíjení 
kognitivních funkcí tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co 
nejúspěšnější. Žáci získávají základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti, právech 
a povinnostech občanů. 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje tématické okruhy: 

Historie našeho národa 
Člověk ve společnosti 
Poznatky o společnosti 
Péče o občana 

 
 
Cílové zaměření předmětu 

- získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země 
- poznávání postupné změny způsobu života lidí 
- poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí 
- zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 
- osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních 

mezilidských vztahů 
- vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti 
- úctě k vlastnímu národu i k jiných etnikum 
- rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a 

různých společenství 
- pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí 

jeho důsledků 
 
Časová dotace 
7. – 10. ročník  
2 vyučovací hodiny týdně 
 
Místo realizace 
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Učebny, pracovna PC 
Průřezová témata 
OSV – Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání 
                                          -  Sebepoznání a sebepojetí 
                                          -  Seberegulace a sebeorganizace 
          -  Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti 
                                       - Mezilidské vztahy 
          - Morální rozvoj -  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
                                      - Hodnoty, postoje, praktická etika 
            
           Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Člověk a společnost směřujeme  
k utváření klíčových kompetencí 
 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností  
 

 
Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- používá termíny, znaky a symboly ve  
      spojení s konkrétními situacemi     
      každodenního života 
- uplatňuje získané zkušenosti v  

praktických situacích   
 

Kompetence k řešení problémů 
- řeší známé a opakující se situace na  

základě nápodoby a vlastních    
zkušeností   
 

Kompetence komunikativní 
- komunikuje s druhými lidmi  

přiměřeně svým schopnostem 
 

- využívá získané komunikační  
dovednosti k vytváření vztahů  
potřebných ke společenské 
integraci 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle 
svých možností 
 

Kompetence sociální a personální 
- má základní představu o vztazích  

mezi lidmi 
- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 
 
 
- prokazuje získanou sebedůvěru při 

vystupování v neznámém prostředí 
 

 
- prostřednictvím modelových situací  

prověřujeme znalosti 
 

- formou praktických cvičení  
aplikujeme znalosti v běžném životě 
 
 

- demonstrujeme správné chování,    
opravujeme chybné, oceňujeme a  
chválíme 
 
 

- podle individuálních potřeb žáka a  
postižení volíme vhodný komunikační 
systém 

- podporujeme u žáků aktivní zájem o      
mimoškolní akce a společné aktivity 
 
 

- používáme jednoduchá sdělení 
 

 
 

- přibližujeme životní role – žák, učitel, 
rodič, sourozenec, apod. 

- při vycházkách a exkurzích 
nacvičujeme orientaci v nejbližším 
okolí 

- pomocí modelových situací vedeme 
žáky k pochopení řádu a pravidel 
fungování společnosti 



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim, Březinská 1702 

79 

- rozpoznává nevhodné a rizikové 
chování, je seznámen s jeho možnými 
důsledky 

- uplatňuje základní návyky 
společenského chování 

Kompetence občanské 
- využívá osvojené návyky a  

dovednosti k zapojení se do  
společnosti    

- dodržuje základní společenské normy  
a pravidla soužití  

- dokáže se chovat v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka podle pokynů 
kompetentních osob 
 

Kompetence pracovní 
- respektuje pravidla práce v týmu a  

svými pracovními činnostmi  
ovlivňuje kvalitu společné práce 

- vedeme žáky k odpovědnosti za své 
chování (i sexuální) 

    
- ve spolupráci s rodinou upevňujeme 

častým opakováním vhodné chování 
 

- úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze   
       o maximálně možnou integraci žáka    
       do společnosti 
- upozorňujeme na možná nebezpečí  

ohrožující žáka v praktickém životě 
- nacvičujeme přivolání pomoci, 

telefonování, opakujeme důležitá 
telefonní čísla 

 
 

 
- vedeme žáky ke spolupráci v pracovní  

skupině a k úspěšnému dokončení 
práce 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
  
2. stupeň 
 
Historie našeho národa 
žák by měl 

- poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 
- mít základní poznatky z období počátku českého státu 
- vědět o význačných osobnostech našich dějin 
- mít představu o významných historických událostech v naší zemi 

 
Člověk ve společnosti 
žák by měl 

- mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role 
rodinných příslušníků 

- respektovat pravidla společenského soužití 
- uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy 

nepřiměřeného chování 
- znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a 

postiženým spoluobčanům 
- vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu 
- tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

Poznatky o společnosti 
žák by měl 

- znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele 
- být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů 
- uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání 
- být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU 

 
Péče o občana 
žák by měl 

- dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu 
- rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 
- vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany 
- využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací 
- mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných  událostí 
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4.5.5.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost 

4.5.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
vědět o způsobu života našich předků v 
pravěku 
 
znát události našich dějin 
 
 
poznat význačné události našich dějin 
(Karel IV., T. G. Masaryk) 
 
prohlubovat znalosti o historii Českého státu 
a světových válek 
 
vědět, kdy vznikla ČSR (1918) a ČR (1993) 
 
 
 
 
mít poznatky o  EU a našem členství  
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIE NAŠEHO NÁRODA 
 
pravěk, život v pravěku 
 
 
první státní útvary na našem území 
 
 
významné osobnosti našich dějin 
 
 
světové války, jejich důsledky 
 
 
vznik samostatné ČR 
vznik československého státu, první prezident T. 
G: Masaryk 
vznik České republiky 
 
vstup ČR do EU 
 

 
Řečová výchova, Výtvarná 
výchova, Pracovní činnosti, Čtení 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
              poznávání 
 (cvičení dovedností zapamatování) 

 

 
 
 
 
muzeum, PC, 
video 
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4.5.5. 1. 2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
orientovat se v místě bydliště, znát svoji 
adresu 
znát významná místa i osobnosti regionu a 
kraje 
mít přehled o zajímavostech ve svém okolí 
(Ječniště, Konopiště, Malý a Velký Blaník) 
 
umět rozlišit role členů rodiny i příbuzných, 
respektovat pravidla soužití 
 
znát jména vyučujících a spolužáků, 
dodržovat dohodnutá pravidla, rozlišit dobré 
a špatné chování 
 
znát významné svátky a tradice 
 
 
uplatňovat vhodné způsoby chování a 
komunikace, respektovat druhé lidi 
 
 
znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi 
 
tolerovat názory a zájmy minoritních skupin 
ve společnosti 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
obec, region, kraj, zajímavosti a významné 
osobnosti obce , regionu, kraje 
 
 
přírodní zajímavá místa, kulturní památky, 
národní zvyky a obyčeje, regionální pověsti 
 
rodina, funkce a struktura rodiny, odpovědnost 
rodičů za výchovu dětí 
 
škola, práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole 
 
 
 
naše vlast, významné události a osobnosti, které 
proslavili naši vlast, státní svátky 
 
mezilidské vztahy ve společnosti, základní 
pravidla společenského chování 
 
 
mezilidská komunikace, úcta k člověku 
 
rovnoprávné postavení žen a mužů, rovnocennost 
a rovnoprávnost národnostních menšin 

 
Čtení, Řečová výchova, Výtvarná 
výchova, Hudební výchova, 
Pracovní činnosti 
 
 
 
 
 OSV – Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy 
(chování podporující dobré vztahy, 
respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše 
skupina/třída) 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Poznávací schopnosti 
(vzájemné poznávání ve skupině/třídě) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Sebepoznání a sebepojetí 
(moje vztahy k druhým lidem) 

 

 
vycházky, video, 
PC 
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4.5.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
orientovat se ve struktuře státních orgánů a 
institucí 
znát státní symboly a hlavní představitele 
našeho státu 
 
mít povědomí o základních právech a 
povinnostech občanů 
 
 
rozpoznat nevhodné a rizikové chování  
uvědomit si nebezpečí možného 
psychického i fyzického zneužívání vlastní 
osoby 
 
uvědomovat si rizika a důsledky 
protiprávního jednání 
 
 
 
vědět o právech občanů ČR v rámci EU 
 
 
 
 

POZNATKY O SPOLEČNOSTI 
prezident republiky, státní orgány a instituce, 
státní občanství a státní symboly 
 
 
 
lidská práva, základní lidská práva, práva dítěte a 
jejich ochrana, rodinné právo 
 
 
týrané dítě, zneužívané dítě, šikana a 
diskriminace 
 
 
 
člověk a právo, práva a povinností občana, 
policie, soudy, právní dokumenty občana, druhy a 
postihy protiprávního jednání, trestná činnost 
mládeže 
 
evropská integrace, postavení ČR v rámci EU 

Výtvarná výchova, Čtení, Řečová 
výchova 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj 

• Hodnoty, postoje a praktická 
etika 

(vytváření povědomí o kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, respektování 
atd.; dovednosti rozhodování 
v problematických situacích všedního 
dne) 
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4.5.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
vnímat důležitost vzdělání 
 
 
znát různé typy profesí 
dokázat komunikovat s úřady, požádat o 
radu 
 
 
znát význam peněz 
umět manipulovat a hospodařit s penězi 
v rámci svých možností 
 
vědět o možnostech sociální péče o potřebné 
občany 
umět využít v případě potřeby služeb 
pomáhajících organizací 
 
umět chránit své zdraví 
zajímat se o mimoškolní akce a společné 
projekty 
vědět o možnostech využití volného času 
umět rozpoznat nebezpečí drog 
umět orientovat v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví 
člověka 

PÉČE O OBČANA 
vzdělání v ČR, právo na vzdělání, význam 
vzdělání, příprava pro profesní uplatnění 
 
pracovní uplatnění, kvalifikace a rekvalifikace, 
odměna za práci, nezaměstnanost, pracovní 
úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti 
 
 
peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi 
 
 
 
zdravotní a sociální péče, systém zdravotní péče, 
zdravotní a sociální pojištění, sociální 
zabezpečení, orgány a instituce zdravotní 
s sociální péče, pomáhající organizace 
 
člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové 
aktivity, nevhodné využívání volného času, 
ohrožení sociálně patologickými jevy, nebezpečí 
drog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika, Informatika 
OSV – Morální rozvoj 

• Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

(dovednosti pro řešení problémů a 
rozhodování z hlediska různých typů 
problémů) 
 
 
 
Řečová výchova, Výtvarná 
výchova 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Seberegulace a sebeorganizace 
(cvičení sebeovládání; organizace 
vlastního času) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
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4.5.6  ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 
4.5.6.1  ČLOVĚK A PŘÍRODA 

4.5.6.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a příroda 

 
 Předmět Člověk a příroda byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze 
vzdělávacího ooboru Člověk a příroda.Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací 
oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávání. 

Předmět Člověk a příroda zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné 
poznatky a dovednosti. Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou 
uplatnit v praktickém životě. Učí se využívat získané základní přírodovědné znalosti k ochraně 
přírody. Při poznávání přírodních podmínek ve svém nejbližším okolí vychází žáci z osobního 
poznání a z vlastních zkušeností. 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
Cílové zaměření předmětu 

� rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a využití získaných poznatků v praxi 
� seznámení s příčinami přírodních jevů 
� vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou 
� podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 
� získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály 
� získávání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru 
� utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí 
 
Časová dotace 
7. - 10. ročník - 3 vyučovací hodiny týdně 

 
Místo realizace 
ve třídě, na výletech, vycházkách, exkurzích, na školní zahradě 
 
Průřezová témata 
EVV - Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
Vztah člověka  k prostředí. 
OSV - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Člověk a příroda směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
 
- používá učebnice, učební materiály a učební 

pomůcky 
 
- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s 

konkrétními situacemi každodenního života 
 
- uplatňuje získané zkušenosti v praktických 

situacích 
 
- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, 

má zájem o získávání nových poznatků 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- řeší známé a opakující se situace na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností 
- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí 

naučených stereotypů i získaných zkušeností 
 
Kompetence komunikativní 
 
- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým 

schopnostem 
 
- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých 

možností 
 
- chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály 
 
- využívá získané komunikační dovednosti k 

vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

 
- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou 

formou obhajuje svůj názor 
 
Kompetence sociální a personální 
- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, 

respektuje druhé lidi 

 
 
- demonstrujeme používání učebnic a pomůcek, 

vysvětlujeme jejich funkci a podporujeme 
kladný vztah k nim 

- prostřednictvím modelových situací 
prověřujeme znalosti 

 
- formou praktických cvičení aplikujeme 

znalosti v běžném životě 
 
- interpretujeme a vyhodnocujeme výsledky 

žáka, motivujeme a nabízíme nové zdroje 
poznatků 

 
 
- demonstrujeme správné chování, opravujeme 

chybné, oceňujeme a chválíme 
- popisujeme problémovou situaci, vysvětlujeme 

ji, zdůvodňujeme, pomáháme najít správné 
řešení 

 
 
- podle individuálních potřeb žáka a jeho 

postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
 
- prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme samostatné 
vyjadřování 

- podporujeme u žáků aktivní zájem o 
mimoškolní akce a společné projekty 

 
 
- poskytujeme čas a prostor ke kladení otázek a 

odpovědí 
 
 
- vedeme žáky k práci ve skupinách 
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Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 
 
 
- rozpoznává  nevhodné a rizikové chování, je 

seznámen s jeho možnými důsledky 
 
- uvědomuje si nebezpečí možného psychického 

i fyzického zneužívání vlastní osoby 
 
- prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování 

v neznámém prostředí 
 
Kompetence občanské 
 
- využívá osvojené návyky a dovednosti k 

zapojení se do společnosti 
 
- dokáže se chovat v krizových situacích i v 

situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
podle pokynů kompetentních osob 

 
- dodržuje základní společenské normy a 

pravidla soužití 
 
- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy 

chování zdravého životního stylu a ochrany 
životního prostředí 

 
 
 
 
 
Kompetence pracovní 
 
- pracuje podle naučeného pracovního postupu, 

podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 
 
- má osvojené hygienické návyky, zvládá 

sebeobsluhu podle svých možností 
 
 
- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, 

hygieny práce a ochrany životního prostředí 
při pracovních činnostech podle naučených 
stereotypů 

 

- při vycházkách a exkurzích nacvičujeme 
orientaci v nejbližším okolí 

 
- vedeme žáky k odpovědnosti za své chování  

(i sexuální) 
 
- seznamujeme žáky s pojmy šikana, zneužití – 

využíváním příkladů ze života 
 
- pomocí modelových situací vedeme žáky k 

pochopení řádu a pravidel fungování 
společnosti 

 
 
- úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze o 

maximálně možnou integraci žáka do 
společnosti 

- nacvičujeme přivolání pomoci, telefonování, 
opakujeme důležitá telefonní čísla 

 
 
- upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující 

žáka v praktickém životě 
 
- zařazujeme do praktických činností péči o 

vlastní tělo, oblékání, ústní hygienu a hygienu 
rukou 

- osobním příkladem, formou napodobování a 
důsledným dodržováním učíme žáky 
sebeobsluze 

- seznamujeme žáky se zásadami správné výživy 
 
 
 
- důsledně postupujeme od jednoduchého ke 

složitějšímu 
 
- vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a 

následky špatné hygieny, v režimu dne 
pravidelně opakujeme oblékání, stolování, 
hygienické úkony 

- vhodnou formou vysvětlujeme zásady 
bezpečnosti práce a důsledně dohlížíme na 
jejich dodržování 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
2. stupeň 
 
Základní poznatky z fyziky 
 

Žák by měl 
� poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu 
� rozeznat zdroje tepla 
� rozpoznat jednotlivá skupenství 
� rozeznat zdroje zvuku 
� vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 
� být informován o zdrojích elektrického proudu 
� rozpoznat zdroje světla 
� znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji 
� být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky (střídání dne a noci, ročních období) 

 
Základní poznatky z chemie 
 

Žák by měl 
� rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné, nerozpustné 
� rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní 
� vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin 
� vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí – továrny, auta 
� poznat, podle etikety, chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat 
� získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách 

 
Základní poznatky z přírodopisu 
 

Žák by měl 
� získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období 
� vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku 
� poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby 
� vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování  
� znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 
� znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub 
� znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat, vědět o základních životních 

funkcích 
� vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 
� dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 
� vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince 

 
Základní poznatky ze zeměpisu 
 

Žák by měl 
� orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny 
� najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy, vědět, co jsou státní 

hranice 
� vyhledat na mapě České republiky kraj (region) podle bydliště nebo místa školy 
� orientovat se na mapě města podle významných bodů 
� vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR, do zahraničí 
� vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech svého regionu 
� uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 
� adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života 
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4.5.6.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda 

4.5.6.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
Charakterizovat přírodu v jednotlivých 
ročních obdobích 
poznat a  vědět, jak pečovat o rostliny a 
živočichy v zimě, na jaře, v létě a na podzim 
charakterizovat vybrané rostliny, jejich 
stavbu, význam a ochranu 
 
 
 
 
 
znát hospodářský význam zemědělských 
plodin 
znát význam ovoce, zeleniny 
 
 
charakterizovat vybrané živočichy, jejich 
rozšíření, význam a ochranu 
 
 
znát hospodářský význam domácích zvířat 
 
být seznámen s dodržováním základních 
pravidel bezpečného chování při poznávání 
přírody a ochrany přírody 

ZÁKLADY PŘÍRODOPISU 
Praktické poznávání přírody 
 
Poznávání běžných druhů a vybraných 
zástupců rostlin 
Stavba, tvar a funkce rostlin, význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, 
stonek, list, květ, semeno, plod) 
Význam rostlin a jejich ochrana 
léčivé rostliny, plody jedovatých rostlin 
 
 
Využití hospodářsky významných rostlin 
 
 
 
 
Významní zástupci vybraných skupin 
živočichů podle životního prostředí (voda, 
vzduch, země) 
Rozšíření, význam a ochrana živočichů 
Hospodářsky významné druhy živočichů 
 
Ochrana přírody a životního prostředí 
chráněná území 
 

 
Čtení, Řečová výchova, Pracovní 
činnosti 
EVV – Základní podmínky života –
ochrana biologických druhů – důvody 
ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 
druhů 
 
 
 
 
 
EVV – Ekosystémy – pole – význam, 
změny okolní krajiny vlivem člověka, 
způsoby hospodaření na poli, pole a jejich 
okolí 
EVV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí – zemědělství a 
životní prostředí, ekologické zemědělství 
EVV – Ekosystémy – moře – druhová 
odlišnost, význam pro biosféru 
 
 
 
EVV – Základní podmínky života –
ochrana biologických druhů – důvody 
ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 
druhů 
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4.5.6.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

znát některé chráněné rostliny, živočichy a 
chráněná území 
 
rozlišit nejběžnější jedlé a jedovaté houby 
uvědomovat si význam lesa  
 
 
 
znát jednotlivé části lidského těla a umět je 
pojmenovat, znát jejich funkce 
uvědomovat si význam prevence a 
otužování 
znát zásady chování u lékaře, v nemocnici 
vědět, kde a jak hledat první pomoc 
znát rozdíly mezi mužem a ženou – pohlavní 
orgány 
znát zásady vhodného sexuálního chování 
znát zásady hygieny v dospívání, při 
menstruaci 
být seznámen se vztahy mezi chlapcem a 
dívkou, problematikou přátelství, vědět o 
vzniku nového života 
být seznámen se sexuálním životem lidí 
být seznámen s nebezpečím pohlavních 
chorob a pohlavního zneužití 

Kriticky ohrožené druhy živočichů 
Chráněné rostliny 
 
Houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté 
Zásady sběru, konzumace a první pomoc při 
otravě houbami 
 
 
Stavba a funkce jednotlivých částí lidského 
těla 

EVV – Základní podmínky života –
ochrana biologických druhů – důvody 
ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 
druhů 
EVV – Ekosystémy – les (les v našem 
prostředí, význam lesa) 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Rozvoj schopností poznávání 
. cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, řešení 
problémů 

 
EVV – Vztah člověka k prostředí – 
prostředí a zdraví – rozmanitost vlivů 
prostředí na zdraví, možnosti a způsoby 
ochrany zdraví 
 
Člověk a společnost, Výchova ke 
zdraví 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Sebepoznání a sebepojetí – 
moje tělo. moje vztahy k druhým 
lidem 
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4.5.6.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
být seznámen se zásadami bezpečného 
zacházení s chemikáliemi 
 
 
 
podle etikety poznat chemické výrobky 
používané v domácnosti a umět s nimi 
zacházet 
vědět základní informace o vzduchu, o 
kyslíku a jeho nezbytnosti pro život člověka, 
rostlin a živočichů 
uvědomovat si nebezpečí znečišťování 
ovzduší – továrny, auta 
 
vědět základní informace o vodě   
znát druhy vody - pitná, užitková a odpadní 
voda 
vědět o způsobu udržování čistoty vody ve 
svém nejbližším okolí 
 
vědět základní informace o palivech 
 
vědět základní poznatky o chemických 
látkách ve stavebnictví 
znát zásady první pomoci při popálení nebo 
poleptání 

ZÁKLADY CHEMIE 
Nebezpečné látky a přípravky, značení a 
užívání běžných chemikálií 
Mimořádné události, úniky nebezpečných 
látek, havárie chemických provozů, 
ekologické katastrofy 
Zásady bezpečné práce s chemickými 
přípravky v běžném životě 
Označování a symboly nebezpečných látek 
Vzduch, kyslík jako jedna ze složek vzduchu  
 
 
Čistota ovzduší, smog 
 
 
Voda - voda v přírodě 
Pitná a užitková voda, odpadní vody 
 
Čistota vody 
 
 
Paliva, ropa, uhlí, zemní plyn, příklady využití 
 
Stavební pojiva, cement, vápno, sádra 
užití v praxi, bezpečnost při práci 
Hořlaviny, zásady zacházení 
První pomoc při popálení nebo poleptání 

 
Pracovní činnosti, Čtení 
EVV – Vztah člověka k prostředí – 
prostředí a zdraví – rozmanitost vlivů 
prostředí na zdraví, možnosti a způsoby 
ochrany zdraví 
EVV – Vztah člověka k prostředí – 
náš životní styl – spotřeba věcí, energie, 
odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí 
 
 
Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti 
EVV – Základní podmínky života – 
ovzduší, význam pro život na Zemi, čistota 
ovzduší 
 
EVV – Základní podmínky života – 
Voda – význam vody pro lidské aktivity, 
ochrana její čistoty, pitná voda 
EVV – Ekosystémy – vodní zdroje – 
lidské aktivity spojené s vodním 
hospodařením, důležitost pro krajinnou 
ekologii 
EVV – Základní podmínky života –
přírodní zdroje – zdroje surovinové a 
energetické, vlivy na prostředí, význam a 
způsoby získávání a využívání přírodních 
zdrojů v okolí  
Pracovní činnosti, Výtvarná výchova 
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4.5.6.1.2   Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

poznat plasty 
 
znát základní vlastnosti látek – rozpustnost, 
hustota 
 
 
znát zásady zdravé životosprávy, výživy 
 
 
 
dozvědět se základní poznatky o lécích a 
návykových látkách, o nebezpečí kouření, 
drog 
 
 
 
orientovat se v základních fyzikálních 
vlastnostech a pohybech těles 
 
seznámit se s jednoduchými stroji 
 
orientovat se v energiích 
znát zdroje elektrického energie 
 
 
vědět základní informace o skupenstvích 
látek 

Plasty, použití, likvidace 
 
Vlastnosti látek, hustota, rozpustnost 
Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění 
pevné látky 
 
Bílkoviny, tuky, sacharidy 
Vitaminy a jejich zdroje, vliv na zdraví 
člověka 
 
Léčiva a návykové látky 
 
 
 
 
ZÁKLADY FYZIKY 
Základní fyzikální vlastnosti látek 
Pohyby těles, pohyb a klid těles 
 
Jednoduché stroje a jejich užití v praxi 
 
Druhy energie 
elektrická energie, jaderná elektrárna 
ochrana lidí před radioaktivním zářením 
 
Přeměny skupenství 
tání a tuhnutí, teplota varu kapaliny 

EVV – Lidské aktivity a problémy ŽP 
-  odpady a hospodaření s odpady (odpady a 
příroda, principy a způsoby hospodaření 
s odpady, druhotné suroviny 
Pracovní činnosti 
Matematika 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Rozvoj schopností poznávání 
- cvičení smyslového vnímání 

OSV – Osobnostní rozvoj 
• Sebepoznání a sebepojetí – 

moje tělo 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení 
sebeovládání 

Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti 
Člověk a společnost 
 
 
 
Člověk a společnost, Pracovní 
činnosti, Hudební výchova 
EVV –  Základní podmínky života – 
energie (energie a život, vliv energetických 
zdrojů na společenský život, využívání 
energie) 
Matematika 
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4.5.6.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

rozlišovat zdroje zvuku 
 
uvědomovat si nebezpečí nadměrného hluku 
pro život člověka 
 
poznat zdroje světla 
znát optické přístroje 
 
 
být seznámen se zásadami bezpečnosti při 
práci s elektrickými přístroji 
 
znát základní informace o pohybech planety 
Země a jejích důsledcích – střídání dne a 
noci, střídání ročních období 
 
 
rozeznat na mapě podle barev vodstvo, hory, 
nížiny 
 
najít na mapě Českou republiku, kraj, města 
podle bydliště a místa školy 
 

Zdroje zvuku, ozvěna, hudební nástroje  
 
Škodlivost nadměrného hluku 
 
 
Zdroje světla 
využití zrcadel, praktické využití optických 
přístrojů 
 
Elektrické spotřebiče, dodržování pravidel 
bezpečné práce s elektrickými přístroji 
 
Pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce, 
měsíční fáze 
 
 
ZÁKLADY ZEMĚPISU 
Mapa, orientace na mapě podle barev, hranice 
kraje, republiky, sousední státy, 
Světadíly, moře, oceány, státy EU 
Česká republika, zeměpisná poloha, členitost 
Kraje, města 
 

Hudební výchova 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Sebepoznání a sebepojetí – 
moje tělo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtení, Řečová výchova, Člověk a 
společnost 
EVV – Ekosystémy - lidské sídlo – 
město, vesnice (umělý ekosystém, jeho 
funkce a vztahy k okolí) 
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4.5.6.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

umět charakterizovat místní region 
 
umět se chovat bezpečně při pohybu a 
pobytu v přírodě, chránit životní prostředí 
 
 
 
 
znát druhy dopravy v regionu, v České 
republice, v zahraničí 
poznat vliv dopravy na prostředí 
 
umět se přiměřeně chovat v nebezpečí 
živelné pohromy a ohrožení života 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místní region, zeměpisná poloha, ohraničení 
vzhledem k okolním regionům 
Přírodní zajímavosti regionu, zásady ochrany 
přírody a životního prostředí 
 
 
 
 
Doprava 
 
 
 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, 
živelní pohromy, chování a jednání při 
nebezpečí živelních pohrom 

EVV – Vtah člověka k prostředí – 
naše obec (přírodní zdroje, způsoby vužívání, 
příroda a kultura obce a její ochrana, 
zajišťování ochrany ŽP v obci) 
EVV – Lidské aktivity a problémy 
ŽP – ochrana přírody a kulturních památek 
(význam ochrany přírody a kulturních 
památek), změny v krajině – krajina dříve a 
dnes, vliv lidských aktivit 
Člověk a společnost, Čtení 
EVV – Lidské aktivity a problémy ŽP 
– vlivy dopravy na prostředí, druhy 
dopravy a ekologická zátěž 

Výchova ke zdraví 
OSV – Osobnostní rozvoj  

• Rozvoj schopností poznávání 
– řešení problémů 
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4.5.7  UMĚNÍ A KULRURA 
 
4.5.7.1  HUDEBNÍ  VÝCHOVA 

4.5.7.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět Hudební výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a ze 
vzdělávacího oboru Hudební výchova. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich 
hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u 
žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností. 
Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků. 
 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
 
Cílové zaměření předmětu 

- využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností 
- rozvíjení pozitivního vztahu  umění a jeho vnímání 
- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí 
- kultivované vystupování a získávání sebedůvěry 
- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 
- poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a  vědomí, že je třeba ji  

                 chránit 
- seznámení se s kulturou jiných národů a etnik 

 
 
 
Časová dotace 
1. – 10.  ročník   
1 vyučovací hodina týdně 
 

 
Místo realizace 
třídy 
pracovna PC 
posluchárna 
 
 
 
Průřezová témata 
OSV – Osobnostní rozvoj - Psychohygiena 
        -   Sociální rozvoj - Komunikace 
                                     -  Spolupráce a soutěživost  
 
MKV – Kulturní rozdíly 
          -  Lidské vztahy 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Hudební výchova směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
 
 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 

 
Výchovně vzdělávací strategie 

 
 
Kompetence k učení 

- chápe pochvalu jako motivaci 
k dalšímu učení, má zájem o 
získávání nových poznatků 

 
 

Kompetence k řešení problémů 
- řeší známé a opakující se situace 

na základě nápodoby a vlastních 
zkušeností 

 
 
Kompetence komunikativní 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a    
      nálady vhodným způsobem    
 
 

Kompetence sociální a personální 
- navazuje a udržuje vztahy s  
      vrstevníky, respektuje druhé lidi 
 

Komunikace občanské 
- využívá osvojené návyky a     
     dovednosti k zapojení do               
     společnosti  

 
Kompetence pracovní 

- přijímá posouzení výsledků své      
      práce 

 
 
 

 
 
- interpretujeme a vyhodnocujeme                                 

výsledky žáka, motivujeme a 
nabízíme nové zdroje poznatků 

 
 

 
- demonstrujeme správné chování, 

opravujeme chybné, oceňujeme a 
chválíme 

 
 
 
- vymezujeme přijatelnou formu     

chování, spolupracujeme s rodinou 
(jednotný postup ve výchově) 

 
 

-     vedeme žáky k práci ve skupinách 
 
 
 

- úzce spolupracujeme s rodiči ve  
snaze o maximální možnou 
integraci žáka do společnosti 

      
 

- vhodnou formou hodnotíme      
výsledky, podporujeme a            
oceňujeme úsilí žáka i v případě 
nezdaru                                      
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň – 1. období 
žák by měl  

- zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a 
individuálním schopnostem 

- užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje přiměřeně svým schopnostem a 
dovednostem 

- vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky 
- soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby 
- naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat 
- reagovat pohybem na hudbu 
 

1. stupeň – 2. období 
žák by měl 

- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 
- rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké -

dlouhé, vyšší – nižší 
- správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při 

zpěvu i při rytmizaci říkadel 
- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 
- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách 
- propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 

 
2. stupeň 
žák by měl 

- využívat pěvecké návyky podle individuálních schopností a dovedností, zvládat 
správné dýchání a výslovnost pří zpěvu i mluveném projevu 

- interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni zvládnutelné lidové a umělé 
písně 

- doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje 
- soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů 
- zvládnout  základní kroky jednoduchého tance 
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4.5.7.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 

4.5.7.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova – 1. – 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
zazpívat jednoduchou píseň, správně 
hospodařit s dechem, srozumitelně 
vyslovovat 
 
zvládnout pohyb podle rytmických 
doprovodů 
 
umět pleskat, tleskat, dupat v pravidelné 
pulsaci 
 
vyslechnout krátké skladby v různém 
nástrojovém provedení, rozlišovat různé 
nehudební a hudební zvuky 
 
vyslechnou krátké výrazné skladby 
pochodového charakteru, charakteru 
ukolébavky a tanečního charakteru 
 
zvládnout pohyb podle jednoduchých 
rytmických doprovodů (chůze, pochod, klus 
v různém tempu) 
 
zvládnout jednoduché pohybové a taneční 
hry 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ 
ČINNOSTI 
zpěv lidových a umělých písní přiměřeného 
rozsahu 
 
 
rytmus a pohyb 
 
 
hra na tělo 
 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
zvuk hudebních nástrojů 
 
 
 
rozpoznávání tempa a rytmu 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pochod podle hudebního doprovodu 
 
 
 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
 

 
 
 
 
 
 
Řečová výchova 
 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Komunikace 
(řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč 
předmětů a prostředí  vytvářeného 
člověkem; dovednosti pro 
sdělování verbální i neverbální) 
 
 
 
 
Tělesná výchova 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj sociálních dovedností pro 
spolupráci) 

 
hudeb nástroj – 
harmonium 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, PC 
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4.5.7.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova – 4. – 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
zdokonalovat svůj pěvecký a mluvní projev, 
správně dýchat, dobře vyslovovat, rozlišit 
mluvený a zpívaný hlas 
 
pochopit a interpretovat rytmus podle 
koordinace motorické, zrakové a sluchové 
 
hrát na jednoduché dětské hudební 
nástroje(hůlky, bubínek, tamburína, triangl, 
případně další předměty – vařečky, misky… 
 
rozlišovat kvalitu tónů 
 
rozlišit různé zpěvní hlasy 
 
soustředit se na poslech krátkých výrazných 
skladeb 
 
 
propojit vlastní pohyb s hudbou  
 
 
odreagovat napětí 
 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ 
ČINNOSTI 
zpěv lidových a umělých písní přiměřeného 
rozsahu 
 
 
pochopení a interpretace rytmu podle koordinace 
motorické, zrakové a sluchové 
 
hra na jednoduché nástroje; nástroje Orffova 
instrumentáře 
 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
výška, síla, délka tónu 
 
zpěvní hlasy 
 
melodie a skladby určené dětem 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový projev podle hudby - improvizace 
 
 
hudebně relaxační techniky 

 
 
Řečová výchova 
 
 
 
Řečová výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena 
(dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; dovednosti zvládání 
stresových situací: uvolnění –
relaxace) 

 
hudební nástroj 
 
 
 
 
 
 
Orffův 
instrumentář 
 
 
 
 
 
CD, VRC, DVD 
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4.5.7.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova – 7. – 10 ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
rozvíjet dovednosti z 1. stupně, zdokonalit 
svůj pěvecký a mluvní projev, dbát na 
správné dýchání a držení těla 
 
interpretovat vybrané lidové a umělé písně 
 
umět vytleskat rytmus podle vzoru, odlišit 
přízvučnou dobu 
 
vědět, jak vypadá hudební zápis 
 
 
umět využívat své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách, doprovodit píseň na rytmických 
nástrojích 
 
poznat zvuk vybraného hudebního nástroje 
 
soustředit se na poslech skladby 
 
 
vyslechnout krátké výrazné skladby 
známých skladatelů  
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ 
ČINNOSTI 
upevňování správných pěveckých návyků; 
zřetelná výslovnost, správné dýchání 
 
 
lidové i umělé písně 
 
rytmická cvičení a rytmizace říkadel 
 
 
seznámení s hudebními pojmy, nota,notová 
osnova, hudební klíč 
 
hudební doprovody; hra na tělo, nástroje Orffova 
instrumentáře 
 
 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
rozpoznání zvuků vybraných hudebních nástrojů 
 
poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů 
a vybraných ukázek našich i zahraničních autorů 
a interpretů 
seznámení s významnými hudebními skladateli 

 
 
Řečová výchova 
 
 
 
MKV – Lidské vztahy 
(význam kvality mezilidských 
vztahů pro harmonický rozvoj 
osobnosti) 
 
Řečová výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV – Kulturní rozdíly 
(jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti) 
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4.5.7.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova – 7. – 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
umět pohybově vyjádřit hudbu (pohybová 
improvizace, pantomima) 
 
umět se orientovat v prostoru 
 
 
zvládnout základní kroky jednoduchého 
tance 
 
 
 
 
umět koncentrovat pozornost, uvolnit napětí 
odreagovat se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
improvizovaný pohyb podle hudby 
 
 
hudebně pohybové hry 
 
 
základní taneční kroky jednoduchých tanců 
 
 
 
 
 
relaxační techniky, muzikoterapie 

 
 
 
 
Tělesná výchova 
 
 
OSV – Sociální rozvoj 

• Komunikace 
(řeč těla, řeč zvuků a slov; 
dovednosti pro sdělování verbální 
i neverbální) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena 
(dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; dovednosti zvládání 
stresových situací: uvolnění –
relaxace 
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4.5.7 UMĚNÍ A KULTURA 
 
4.5.7.2  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

4.5.7.2.1  Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět Výtvarná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a ze 
vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Je vyučován v 1. – 10. ročníku jako samostatný 
předmět. Ve výtvarné výchově dochází k poznání prostředků výtvarného jazyka a 
k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených 
na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvijí smyslové vnímání, estetické cítění, tvořivost, 
schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity a zkušenosti. Výtvarná výchova pomáhá 
uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku. 
 
Obsahové,časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

- využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností 
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání 
- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí 
- kultivované vystupování a získávání sebedůvěry 
- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 
- poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí, že je třeba ji chránit 
- seznámení se s kulturou jiných národů a etnik 

 
 

Časová dotace 
1.– 6. ročník                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2 vyučovací hodiny týdně 
7.-10. ročník 
1 vyučovací hodina týdně 
 
Místo realizace 
třída 
učebna PC 
výtvarná dílna 
 
Průřezová témata 
OSV – Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

                                     - Psychohygiena 
OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy  
                                     - Komunikace  
                                     - Spolupráce a soutěživost 
EVV – Ekosystémy  
          - Základní podmínky života  
MKV  –  Kulturní rozdíly  
            -  Lidské vztahy  
            -  Etnický původ  
     



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

103 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Výtvarná výchova směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 

svých možností 
Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- dodržuje návykové stereotypy 

učení,snaží se o koncentraci na učení 

 
Kompetence k řešení problému 

- překonává problémy přiměřeně svým 
možnostem 

 
Kompetence komunikativní 

- využívá získané komunikační 
dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných ke společné integraci 

 
Kompetence sociální a personální 

- má základní představu o vztazích 
mezi lidmi 

 
Kompetence občanské 

- dodržujeme základní společenské 
normy a pravidla soužití 

 
Kompetence pracovní 

- pracuje podle naučeného pracovního 
postupu, podle instrukcí  plní zadané 
jednoduché úkoly 

 
- opakujeme a upevňujeme již naučené, 

nacvičujeme a upevňujeme 
koncentraci 

 
- vytváříme klidné prostředí, 

podporujeme pozitivní 
emoce,povzbuzujeme žáky při řešení 
úkolů a při překonávání  neúspěchu 

- podporujeme u žáků aktivní zájem o 
mimoškolní akce a společné projekty 

 
 

- přibližujeme životní role – žák, učitel, 
rodič, sourozenec apod. 

 
 

- přiměřeně seznamujeme žáky 
s pravidly režimu dne třídy,školy 

- strukturalizujeme denní program 

- důsledně postupujeme od 
jednoduchého ke složitému 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
1. stupeň-1. období 

žák by měl  
- zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu 
- rozpoznávat, jmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy,tvary,objekty na 

příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních 
- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech 

 
2. období 

žák by měl 
- uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu 
- rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy,tvary,objekty a uplatnit je 

podle svých schopností při vlastní tvorbě 
- při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových a sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie 
- vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti ( mimoslovně, graficky ) 

 
 

2. stupeň 

žák by měl 
- uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní tvorby 
- uplatňovat linie, barvy,tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy 
- při vlastní tvorbě vycházet ze svých zkušeností a představ 
- hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí 

učitele 
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4.5.7.2.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

4.5.7.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – 1.- 3. ročník ( 1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

zvládnout hnětení, mačkání , trhání, 
modelování 
 
zvládnout techniku malby (vodovými 
barvami, temperami ) 
používat různé druhy štětců  podle potřeby 
zvládnout techniku kresby ( měkkou 
tužkou, pastelkami, voskovkami ) 
umět vyjádřit své emoce, nálady – malbou , 
kresbou 
uplatnit fantazii při tvůrčích činnostech 
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat 
s dopomocí učitele barvy , tvary, objekty 
využívat netradiční prostředky a jejich 
kombinace 
 
 

Rozvíjení grafomotoriky 
 
 
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad a fantazijních představ ( pohyb těla 
v prostoru, manipulace s objekty, malba a kresba,  
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace ) 

Psaní 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností 
poznávání 

(cvičení smyslového vnímání) 
OSV – Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena    
(dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému)  
  Informatika 
OSV – Sociální rozvoj  

• Komunikace 
(řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem, řeč 
lidských skutků;cvičení 
pozorování; dovednosti pro 
sdělování verbální i neverbální)   
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4.5.7.2.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

aplikovat ve vlastní tvorbě získané 
zkušenosti a dovednosti z 1. období 
uplatňovat základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 
při tvorbě vycházet ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 
 
 
umět prezentovat vlastní tvorbu ve třídě i ve 
škole s pomocí učitele 
zúčastnit se různých výstav 
 
 
 
 
zkoušet pracovat s netradičními výtvarnými 
technikami ( ubrousková technika, 
batikování… ) 
 
 

Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností 
vlastních i ostatních i výsledků běžné a umělecké 
produkce ( malba, kresba, ilustrace hračky, 
objekty, comics ) 
 
 
 
 
 
Prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností 
ve třídě i ve škole ( pracovní prezentace za 
pomoci učitele pro spolužáky, prezentace školy 
v rámci výstav či dalších akcí školy ) 
 
 
 
Netradiční techniky 
 
 

OSV – Sociální rozvoj 
• Mezilidské vztahy 

(péče o dobré vztahy) 
 
 
 
 
 
 
MKV – Lidské vztahy 
(právo všech lidí žít společně a 
podílet se na spolupráci) 
OSV -  Sociální rozvoj 

• Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj individuálních dovedností 
pro spolupráci) 
Informatika 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
výstavy 
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4.5.7.2.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

používat  správnou techniku malby 
vodovými a temperovými barvami 
uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru 
 
 
 
zhodnotit svůj výkon a porovnat jej 
s pracemi ostatních 
výtvarnými prostředky vyjádřit své pocity 
vybrat vhodnou formu a techniku pro 
zpracování svého vlastního prožitku 
 
 
dokázat prezentovat své vlastní dílo 
porovnávat vlastní výsledky s ostatními 
 
 

Prostředky a postupy pro vytváření vjemů, emocí, 
pocitů, nálad, prožitků, představ a zkušeností 
(umístění těla a objektů v prostoru, kresba, malba, 
grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace v ploše i prostoru ) 
 
 
 
Rozlišování, třídění a hodnocení výsledků 
tvůrčích činností vlastních i ostatních, běžné a 
umělecké produkce ( malba, kresba, objekty, 
fotografie, animovaný film ) 
 
 
 
Výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích 
činností pro prezentaci ( podle vlastní potřeby, 
před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy ) , 
vnímání, porovnávání vlastních výsledků 
s výsledky ostatních 

Psaní, Řečová výchova 
EVV - Ekosystémy 
(les; pole; lidské sídlo: město – 
vesnice) 
      - Základní podmínky života 
(voda; půda; ovzduší; ochrana 
biologických druhů) 
 
MKV - Etnický původ 
(odlišnost lidí, ale i jejich 
vzájemná rovnost) 
Informatika 
 
 
 
MKV – Kulturní rozdíly 
(jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC 
 
 
 
výstavy 
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4.5.8  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 
 
4.5.8.1  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

4.5.8.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 
 
Předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a ze 
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 
Předmět Výchova ke zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím        
se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Umožňuje rozvoj jejich fyzických       
a pohybových možností. Vede je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence       
i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým 
schopnostem. 
Obsah předmětu Výchova ke zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci se 
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, 
osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení 
zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků pro uplatnění zdravého životního stylu, 
osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. 
Vzdělávací předmět Výchova ke zdraví poskytuje žákům základní informace o člověku 
v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života          
a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí 
sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit 
vlastnímu ohrožení v různých situacích. Předmět je vyučován v 7. - 10. ročníku. 
 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
 
Cílové zaměření předmětu  

- získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování 
preventivních činností podporujících zdraví 

- poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených 
s dospíváním 

- dodržování zásad  zdravého způsobu života a ochrany zdraví 
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i 

druhých a osvojování poznatků, jak jim předcházet 
- odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím 

 
 
Časová dotace 
7. – 10. ročník 
1 vyučovací hodina týdně 
V 7.a 8.ročníku je využito po 1 hodině z disponibilní časové dotace 
 
Místo realizace 
třídy 
 
Průřezová témata 
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OSV – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena 
Výchovné a vzdělávací  strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Výchova ke zdraví směřujeme 
k utváření klíčových kompetencí. 
 

 
 

 
Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností 

 
Výchovně vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení  

- dodržuje návykové stereotypy učení, 
snaží se o koncentraci na učení 

- používá termíny, znaky a symboly    
ve spojení s konkrétními situacemi 
každodenního života 

 
Kompetence k řešení problémů 

- překonává problémy přiměřeně svým 
možnostem 

 
 
- řeší známé a opakující se situace na 

základě nápodoby a vlastních 
zkušeností 

 
Kompetence komunikativní 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle 
svých možností 

 
Kompetence sociální a personální 

- rozpoznává nevhodné a rizikové 
chování, je seznámen s jeho 
možnými důsledky 

- uvědomuje si nebezpečí možného 
psychického i fyzického zneužívání 
vlastní osoby 

 
Kompetence občanské 

- má podvědomí o základních právech 
a povinnostech občanů 

- dokáže se chovat v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka podle pokynů 
kompetentních osob 

 
 

 
 

- opakujeme a upevňujeme již naučené, 
nacvičujeme a upevňujeme koncentraci  

- prostřednictvím modelových situací 
prověřujeme znalosti  

 
 
 

- vytváříme klidné prostředí, podporujeme 
pozitivní emoce, povzbuzujeme žáky      
při řešení nových úkolů a při překonávání 
neúspěchu 

- demonstrujeme správné chování, 
opravujeme chybné, oceňujeme a chválíme 

  
 
 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
 

 
- vedeme žáky k odpovědnosti za své 

chování (i sexuální) 
 
- seznamujeme žáky s pojmy šikana, 

zneužití-využíváním příkladu ze života 
 

 
 
- korigujeme chování žáka příkladem, radou, 

pochvalou, trestem 
- nacvičujeme přivolání pomoci, 

telefonování, opakujeme důležitá telefonní 
čísla 
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Kompetence pracovní 

- přijímá posouzení výsledků své práce 
 
 

- soustředí se na pracovní výkon a je 
schopen vytrvat při jeho plnění 

 
 

 
 

- vhodnou formou hodnotíme výsledky, 
podporujeme a oceňujeme úsilí žáka            
i v případě nezdaru 

- často ověřujeme pochopení instrukce         
a praktické splnění úkolu 

 
 
 
 
 

 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
2. stupeň  
 
žák by měl 

- vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny  
- chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 
- respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní 

problémy a potíže 
- znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat 

zásady správné výživy 
- uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a vědět, kde 
v případě potřeby vyhledat pomoc 

- uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 
- zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 
- vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví 
- použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci 
- řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech  
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4.5.8.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 

4.5.8.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví-7.-10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

vnímat význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny 

       
      chápat význam mezi spolužáky                                             
      a vrstevníky 
 
      chápat základní životní potřeby a jejich    
      naplňování ve shodě se zdravím 

znát zásady osobní a intimní hygieny 
pochopit význam pohybu pro zdravý 

      způsob života 
 
brát ohled na zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků 
pochopit psychosociální změny v 
dospívání 

      rozumět základům sexuální výchovy 
 
 
 

 
pochopit vliv zdravé výživy na zdraví 
člověka 
 
seznámit se se správnými stravovacími 
návyky 

 

Vztahy ve dvojici 
Kamarádství 
Přátelství 
Vztahy a soužití v prostředí školy 
Vrstevnické skupiny 
 
Tělesná hygiena 
Zásady osobní a intimní hygieny 
Otužování 
Význam pohybu pro zdraví 
Relaxační techniky  
 
Dětství 
Puberta 
Dospívání 
Tělesné změny 
Sexuální dospívání 
Prevence rizikového sexuálního chování 
Antikoncepce 
Těhotenství 
 
Výživa a zdraví 
Zásady zdravého stravování 
 
Vliv životních podmínek a způsobu stravování   
na zdraví 
 

OSV - Osobnostní rozvoj  
● Sebepoznání a sebepojetí  
(já jako zdroj informací o sobě) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Osobnostní rozvoj  
● Sebepoznání a sebepojetí  
(moje tělo) 
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4.5.8.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví-7.-10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

dodržovat a uplatňovat zásady správné 
výživy 

 
chápat význam dobrého soužití mezi 
členy rodiny 

      vědět o pravidlech společenského soužití 
pochopit význam rodiny  

 
užívat způsoby bezpečného chování 
v sociálním kontaktu s vrstevníky 
rozlišovat formy a projevy násilí 
 
 
užívat způsoby bezpečného chování při 
komunikaci s neznámými lidmi 
v konfliktních a krizových situacích 
 
znát, kde v případě potřeby vyhledat 
pomoc 
pochopit význam preventivních 
prohlídek jako předcházení závažným 
chorobám 

       
uplatňovat osvojené sociální dovednosti 
při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy 

 

Specifické druhy výživy 
Režim dne 
 
Vztahy a soužití v prostředí rodiny 
Láska 
Partnerské vztahy 
Manželství a rodičovství 
 
Skryté formy a stupně individuálního násilí          
a zneužívání 
Šikana a její projevy násilí 
Sexuální kriminalita 
 
Bezpečné chování 
Komunikace s vrstevníky a s neznámými lidmi 
 
 
Komunikace se službami odborné pomoci-
praktické dovednosti 
Civilizační choroby 
Preventivní a lékařská péče 
Zdravotní rizika 
 
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým onemocněním a úrazy 
Bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné 

 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Seberegulace                        a 
sebeorganizace (organizace 
vlastního času) 
 
 
 
 
 
Pracovní činnosti 
Výtvarná výchova 
Informatika 
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4.5.8.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví-7.-10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

      znát základy sexuální výchovy  
 
      vědět o základních zásadách poskytnutí   
      první pomoci 
 
 

zaujímat odmítavé postoje ke všem 
formám brutality a násilí 

 
znát souvislosti mezi komunikací 
návykových psychoaktivních látek         
a poškozováním zdraví 

 
      znát pravidla školního řádu 
 

používat důležitá telefonní čísla 
v případě potřeby pomoci 

 
reagovat na pokyny odpovědných osob 
při mimořádných událostech 

 
 
 
 
 

pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy) 
 
Chování v situacích úrazu a život ohrožujících 
stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě) 
 
Zdravotní a sociální rizika, zneužívání 
návykových látek 
 
Komunikace se službami odborné pomoci-
praktické dovednosti 
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
Bezpečné prostředí ve škole 
 
Ochrana zdraví při různých činnostech 
 
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Psychohygiena ( hledání 
pomoci při potížích) 
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4.5.8.2  TĚLESNÁ  VÝCHOVA  

4.5.8.2.1  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova  
 
Předmět Tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a ze 
vzdělávacího oboru Tělesná výchova. 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován v 1.-10. ročníku. Je zahrnut do vzdělávací 
oblasti člověk a zdraví.  
Zahrnuje činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a 
činnosti podporující pohybové učení. 
Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi  vede žáky od spontánního pojetí 
pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k eliminování 
nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů. 
Rozvíjí pohybové schopnosti a osvojování pohybových dovedností, ale zároveň i pracuje na 
korekci zdravotních oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení . 
Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být v hodinách tělesné výchovy 
preventivně zařazována a využívána u všech žáků nebo jsou využívána pro žáky se 
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 
 
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je rozdělen na tři tématické okruhy: 
Činnosti ovlivňující zdraví 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  
Činnosti ovlivňující pohybové učení 
 
 
Obsahové,časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

- pěstování kladného vztahu k pohybu, pohybovým aktivitám a sportu 
- dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví 
- poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání 

pohybových schopností a dovedností 
- rozvoj koncentrace a volních vlastností žáka 
- vnímání prožitků z pohybové činnosti 
- pěstování hygienických návyků a dobrého vztahu k práci 
 

           
Časová dotace 
1.-10.ročník 
3 vyučovací hodiny týdně 
 
Místo realizace 
tělocvična                     relaxační místnost 
sportovní stadion         dětské hřiště 
zimní stadion 
plavecký bazén 
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Průřezová témata  
OSV - mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěživost, řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace 
a sebeorganizace, psychohygiena 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Tělesná výchova směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 

Na konci základního vzdělávání žák 
v rámci svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 
- používá základní termíny 

tělocvičného názvosloví 
 

- chápe pochvalu jako motivaci 
k dalšímu učení, má zájem o 
získávání nových poznatků-
dovedností 

- dodržuje návykové stereotypy 
učení, snaží se o koncentraci na 
učení – cvičení 

 
 

Kompetence k řešení problémů 
- překonává problémy přiměřeně 

svým možnostem 
 
 
 

- ví, na koho se obrátit o pomoc při 
řešení problémů 

 
 
Kompetence komunikativní 

- komunikuje s druhými lidmi 
přiměřeně svým schopnostem 

 
- Rozumí sdělení a reaguje na něj 

podle svých možností 
 
 
Kompetence sociální a personální 

- Má základní představu o vztazích 
mezi lidmi 

 
 

- orientuje se v prostředí ve kterém 
žije 

 
- navazuje a udržuje vztahy 

s vrstevníky, respektuje druhé lidi 
 
 

 
- vhodně vybíráme témata výuky, 

vytváříme potřebné modelové situace 
k upevnění již naučeného 

- interpretujeme a vyhodnocujeme 
výsledky žáka, motivujeme a nabízíme 
nové zdroje poznatků 

 
- opakujeme a upevňujeme již naučené, 

nacvičujeme a upevňujeme koncentraci 
 
 
 
 

- vytváříme klidné prostředí, podporujeme 
pozitivní emoce, povzbuzujeme žáky při 
řešení nových úkolů a při překonávání 
neúspěchu 

 
- společně s žáky analyzujeme jejich 

zkušenosti, nabízíme pomoc 
 
 
 

- podle individuálních potřeb žáka a jeho 
postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
 
 
 

- formou hry seznamujeme žáky se 
základy slušného chování 

 
 

- nacvičujeme orientaci v nejbližším okolí 
 
 

- vysvětlováním a osobním příkladem 
vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti 

- vedeme žáky k práci ve skupinách 
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Kompetence občanské 
- chrání své zdraví, dodržuje 

naučené stereotypy chování 
zdravého životního stylu a 
ochrany životního prostředí 

 
 

- dodržuje základní společenské 
normy a pravidla soužití 

 
 
Kompetence pracovní 

- má osvojené hygienické návyky, 
zvládá sebeobsluhu podle svých 
možností 

 
 
- soustředí se na pracovní výkon a je 

schopen vytrvat při jeho plnění 
 
- respektuje pravidla práce v týmu a 

svými pracovními činnostmi 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 
- dodržuje zásady bezpečnosti, 

ochrany zdraví, hygieny práce a 
ochrany životního prostředí při 
pracovních činnostech podle 
naučených stereotypů 

 
- zařazujeme do praktických činností péči 

o vlastní tělo,  oblékání,ústní hygienu a 
hygienu rukou 

- osobním příkladem formou 
napodobování a důsledným dodržováním 
učíme žáky sebeobsluze 

- přiměřeně seznamujeme žáky s pravidly 
režimu dne, třídy, školy, tělocvičny 

 
 
 

- vysvětlujeme nutnost hygienických 
úkonů a následky špatné hygieny, 
v režimu dne pravidelně opakujeme 
oblékání, hyg. úkony 

 
- často ověřujeme pochopení instrukce a 

praktické splnění úkolu 
 
- vedeme žáky ke spolupráci v pracovní 

skupině a k úspěšnému dokončení práce 
 
 

- vhodnou formou vysvětlujeme zásady 
bezpečnosti práce a důsledně dohlížíme 
na jejich dodržování 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1. stupeň − 1. období 
žák by měl 

- mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 
- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 
- reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 
- mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci 

podle individuálních předpokladů 
- dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 
   

1. stupeň – 2. období 
žák by měl 

- zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla 
- podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s 

vlastním zdravotním oslabením 
- rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a 

schopností 
- rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na pokyny k 

provádění vlastní pohybové činnosti 
- zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po ukončení činnosti 
- využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích 
- uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti 
 
 
2. stupeň  
Činnosti ovlivňující zdraví 
žák by měl 

- usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o zdokonalování 
základních lokomocí a pohybových dovedností 

- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení 
- využívat základní kompenzační a relaxační techniky 
- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 
- znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc 

 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  
žák by měl 

- zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
využívat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti 
 

Činnosti ovlivňující pohybové učení 
žák by měl 

- dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách 
- sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 
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4.5.8.2.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 1. – 3.ročník ( 1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
zvládat podle pokynů přípravu na 
pohybovou činnost 
 
 
rozumět jednoduchým pokynům  
znát základní odbornou terminologii 
znát a reagovat na smluvené povely a 
signály 
 
 
umět rozpoznat špatné chování 
 
 
 
 
 
zvládnout  po instrukcích motivační, tvořivé 
a napodobivé hry 
 
 
 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ  
Organizace při TV, 
základní organizační činnosti 
 
 
Komunikace v TV, 
smluvené povely a signály  
Pravidla zjednodušených, osvojovaných, 
pohybových činností a her 
 
 
 
Zásady sportovního jednání a chování 
fair play 
 
ČINNOSTI OVLIŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
 
Pohybové hry, pohybové hry s různým 
zaměřením a využitím tradičního i netradičního 
náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a 
napodobivé hry 
 
 
 
 

Prvouka, Hudební výchova, 
Řečová výchova 
 
 
 
 
OSV- Sociální rozvoj   
● Komunikace (řešení konfliktů) 
 
 
 
 
 
OSV - Sociální rozvoj 
● Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy) 
 
 
 
 
 
OSV - Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
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4.5.8.2.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 1. – 3.ročník ( 1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

zvládnout kotoul vpřed, jednoduchá cvičení 
na žebřinách, na trampolíně, lézt vpřed 
libovolným způsobem 
 
zvládnout jednoduché tanečky 
 
zvládnout základy atletických disciplín, 
rozpoznat co je běh, chůze, skok, zvládat 
poskoky, zvládnout běh na krátké 
vzdálenosti, hod míčkem 
 
zvládnout chytat, házet a koulet míč, 
pohybové hry 
 
 
 
dodržovat základní zásady bezpečnosti 
pobytu ve vodě, naučit se nebát vody, 
zvládnout adaptaci na vodní prostředí 
 
znát základní poznatky o chování v přírodě, 
zvládat chůzi v terénu 

Základy gymnastiky, průpravná cvičení 
cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
 
 
jednoduché tanečky 
 
Základy atletiky, průpravné atletické činnosti; 
varianty chůze, běhy  na krátké vzdálenosti,  
skok do dálky, hod míčkem 
 
 
Základy sportovních her, průpravné hry, základní 
manipulace s míčem či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, 
hry s upravenými pravidly 
 
Pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě, 
aquagymnastika, plavání (dle možností) 
 
Turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, 
ochrana přírody, chůze v terénu 
 
 

 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Sebepoznání a sebepojetí (moje 
vztahy k dobrým lidem) 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj   
● Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj sociálních dovedností pro 
spolupráci) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ŠVP Krok za krokem  ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

121 

 

4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 1. – 3.ročník ( 1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností  

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

osvojit si zásady bezpečnosti při pohybu 
v zimní přírodě, umět základní techniky 
pohybu a  jízdy na  sáních  a bobech 
 
 
 
 
mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 
 
 
 
 
 
dodržovat správné držení těla, osvojit si 
jednoduchá dechová  a relaxační cvičení 
 
 
 
 
 
zvládat základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 
 
dodržovat zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech 

Pobyt v zimní přírodě, hry na sněhu a na ledě- 
klouzání, sáňkování, základní techniky pohybu a  
jízdy na  sáních  a bobech, bezpečnost při 
pohybových aktivitách na sněhu 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 
Význam pohybu pro zdraví, pohybový režim  
délka a intenzita pohybu, spontánní pohybové 
činnosti a hry 
 
 
 
Zdravotně zaměřené činnosti, správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, 
psychomotorická,dechová a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
 
 
 
Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj- 
● Psychohygiena ((dovednosti 
zvládání stresových situací 
(uvolnění – relaxace)) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 4. – 6. ročník ( 2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
rozumět základním termínům tělocvičné 
terminologie a reagovat na pokyny a 
smluvené signály 
 
znát jednoduchá pravidla her a soutěží 
 
 
umět rozpoznat špatné chování, být 
tolerantní k druhým 
 
 
 
 
 
 
 
využívat osvojené pohybové dovednosti při 
hrách a soutěžích 
 
 
 
kotoul vpřed, cvičení na žebřinách, 
trampolíně, lavičkách, švédské bedně 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ  
 
Organizace při TV, 
základní organizační činnosti 
 
 
Komunikace v TV, 
smluvené povely a signály  
 
Pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností a her 
 
Zásady sportovního jednání a chování, 
fair play 
 
ČINNOSTI OVLIŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
 
Pohybové hry, pohybové hry s různým 
zaměřením a využitím tradičního i netradičního 
náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a  
napodobivé hry 
 
Základy gymnastiky, průpravná cvičení 
cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

Prvouka, Hudební výchova, 
Řečová výchova 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj  
● Komunikace (cvičení 
pozorování, řeč těla) 
 
 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (vztahy a 
naše skupina, respekt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení pozornosti a soustředění) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 4. – 6. ročník ( 2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
osvojit si jednoduchá cvičení s hudbou, 
tanečky 
 
 
zvládat základy atletiky –starty z různých 
poloh, běhy, skok do dálky, hod míčkem 
 
 
 
umět základy míčových  i jiných her 
 
 
 
 
dodržovat základní zásady bezpečnosti 
pobytu ve vodě, naučit se nebát vody, 
zvládnout adaptaci na vodní prostředí 
 
 
znát základní poznatky o chování v přírodě, 
vhodné oblečení, obutí, zvládat chůzi v 
terénu 

Základy gymnastiky, průpravná cvičení 
cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
 
Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu 
pohybem, sladění jednoduchého pohybu 
s hudbou, jednoduché tanečky 
 
Základy atletiky, průpravné atletické činnosti; 
varianty chůze, běhy  na krátké vzdálenosti,  
motivovaný vytrvalostní běh(podle schopností 
žáků), skok do dálky, hod míčkem 
 
Základy sportovních her, průpravné hry, základní 
manipulace s míčem či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, 
hry s upravenými pravidly 
 
Pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě 
aquagymnastika, plavání (dle možností) 
 
 
Turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, 
ochrana přírody, chůze v terénu 
 
 

 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Sebepoznání a sebepojetí (moje 
vztahy k druhým lidem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj 
● Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj individuálních dovedností 
pro spolupráci) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 4. - 6. ročník ( 2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

osvojit si zásady bezpečnosti při pohybu 
v zimní přírodě, umět základní techniky 
pohybu a  jízdy na  sáních  a bobech 
 
 
 
 
 
podle pokynů zvládat přípravu organismu na 
pohybovou činnost a uklidnění organismu 
po ukončení činnosti 
 
znát jednoduchá kompenzační cvičení, 
dodržovat správné držení těla, osvojit si 
jednoduchá dechová  a relaxační cvičení, 
cviky na prevenci plochých nohou, 
jednoduchá koordinační cvičení 
 
 
uplatňovat hygienické zásady 
 
 
dodržovat bezpečnost při pohybových 
činnostech v různém prostředí 

Pobyt v zimní přírodě, hry na sněhu a na ledě- 
klouzání, sáňkování, základní techniky pohybu a  
jízdy na  sáních  a bobech, bezpečnost při 
pohybových aktivitách na sněhu 
 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 
Příprava organismu před pohybovou činností , 
uklidnění po zátěži, protahovací cvičení 
 
 
Zdravotně zaměřené činnosti, správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, 
psychomotorická,dechová a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
 
 
 
Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Psychohygiena (dovednosti pro 
pozitivní naladění mysli a dobrý 
vztah k sobě samému) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 7. - 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností   

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
pochopit význam pohybové činnosti pro 
zdraví člověka 
podle pokynů zvládat přípravu organismu na 
pohybovou činnost a uklidnění organismu 
po ukončení činnosti 
 
usilovat o zlepšení a udržení pohybových 
schopností 
 
 
znát jednoduchá kompenzační cvičení, 
dodržovat správné držení těla, osvojit si 
jednoduchá koordinační, kondiční,  
koncentrační a postřehová, vyrovnávací, 
relaxační cvičení 
 
 
 
umět požádat o pomoc v případě 
zdravotních problémů, znát zásady ošetření 
drobných poranění 
uplatňovat hygienické zásady 
uplatňovat bezpečnost při pohybových 
činnostech 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 
Význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, 
pohybové aktivity 
 
 
 
 
Rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 
koordinačních schopností 
 
 
Prevence a korekce svalových dysbalancí, 
průpravná, kondiční, koordinační, koncentrační 
a postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační cvičení, cvičení ke správnému 
držení těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení 
 
 
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, vhodný oděv a obuv ve specifickém 
prostředí 
 

Hudební výchova, Výchova ke 
zdraví, Přírodopis 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Psychohygiena ( hledání 
pomoci při potížích) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV –  Osobnostní rozvoj  
●  Seberegulace a sebeorganizace 
(cvičení sebeovládání) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 7. - 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností   

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
při hře využívat osvojované pohybové 
dovednosti 
 
 
zvládat jednoduchá gymnastická cvičení 
s náčiním, na vybraném nářadí i bez 
 
 
snažit se o co nejsprávnější provedení 
pohybové činnosti v souladu s hudbou 
 
 
zvládat základy atletických disciplín, 
snažit se o co nejsprávnější provedení 
 
 
 
 
zapojovat se do soutěží družstev, pochopit 
smysl soutěží 

ČINNOSTI OVLIŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
 
Pohybové hry s různým zaměřením, pohybové 
hry s netradičními pomůckami 
 
 
Gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném 
nářadí 
 
 
Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
 
 
Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle 
schopností a možností žáků), skok do dálky, 
skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh 
koulí 
 
 
Sportovní hry s upravenými pravidly  
 
 

 
 
 
OSV – Morální rozvoj  
● Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti (dovednosti pro řešení 
problémů a rozhodování 
z hlediska různých typů problémů 
– problémy v mezilidských 
vztazích) 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Sebepoznání a sebepojetí (moje 
vztahy k druhým lidem) 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj   
● Spolupráce a soutěživost 
(rozvoj sociálních dovedností pro 
spolupráci – jasná a respektující 
komunikace) 
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4.5.8.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova  - 7. - 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností   

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

dodržovat správné chování v přírodě, 
dodržovat zásady bezpečnosti 
 
 
osvojit si zásady bezpečnosti při pohybu 
v zimní přírodě, umět základní techniky 
pohybu a  jízdy na  sáních  a bobech 
 
 
 
 
 
 
 
rozumět základním termínům tělocvičné 
terminologie a reagovat na pokyny a 
smluvené signály, být schopen vzájemné 
komunikace 
 
 
být seznámen s historií a současností sportu, 
olympijské hry, hra fair play 
 
 
dodržovat dohodnutá pravidla při hrách a 
soutěžích 

Turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z 
turistiky, chůze a orientace v terénu; táboření, 
základní turistické dovednosti, ochrana přírody 
 
Základní techniky jízdy  na sáňkách a bobech; 
pobyt v zimní přírodě; bezpečnost 
pohybu v zimní  krajině a při pohybových 
aktivitách na sněhu  
 
Další  pohybové činnosti  
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ  
Komunikace v TV, smluvené povely, signály, 
gesta, základy odborné terminologie, vzájemná 
komunikace při osvojovaných pohybových 
činnostech 
 
 
Historie a současnost sportu, významné sportovní 
soutěže 
 
Pravidla osvojovaných pohybových činností, 
základní pravidla her 

OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(řešení problémů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj         
● Komunikace ( řeč zvuků a slov) 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj   
● Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy) 
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4.5.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  
 
4.5.9.1  PRACOVNÍ ČINNOSTI 

4.5.9.1.1  Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 
 
Předmět Pracovní činnosti byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a ze 
vzdělávacího oboru Pracovní činnosti. 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje velkou oblast pracovních činností, které 
vedou žáky k získání základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské 
činnosti. Cíleně se zaměřuje na rozvoj motorických schopností, manuálních dovedností a 
návyků žáků a tím se snaží o jejich co nejsamostatnější zapojení do každodenního života a 
umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností.     
Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání. V 9. a 10. ročníku 
lze podle schopností žáků zařadit předprofesní přípravu žáků.        

 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

 
Cílové zaměření předmětu 

- zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou  
- rozvoj motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření 

pracovních dovedností a návyků 
- překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů 
- práce v kolektivu a odpovědnost za své i společné výrobky 
- osvojení dovedností zaměřených k praktickému užívání předmětů denní 

potřeby 
- porozumění zadaným jednoduchým postupům 
- poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času 
- dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 
 

Časová dotace 
1.- 4. ročník                            5. ročník        6. ročník 
3 vyučovací hodiny týdně      5 vyučovacích hodin týdně     5 vyučovacích hodin 

                                                         ( z toho 1 disponibilní hodina )       týdně 
 
         7. a 8. ročník     9. a 10. ročník 

6 vyučovacích hodin týdně   6 vyučovacích hodin týdně 
( z toho 1 disponibilní hodina ) 

 
 
Místo realizace 

třída výtvarná dílna 
kuchyňka exkurze 
dílna vycházky 
školní pozemek 
 
 

Průřezová témata 
OSV – rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena,                    
            mezilidské vztahy, spolupráce a soutěživost  
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EVV – ekosystémy, lidské aktivity a problémy ŽP, vztah člověka k prostředí  
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v předmětu Pracovní činnosti směřujeme k utváření 
klíčových kompetencí. 
 

Na konci základního vzdělávání žák 
v rámci svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 
- dodržuje návykové stereotypy 

učení, snaží se o koncentraci na 
učení 

- chápe pochvalu jako motivaci 
k dalšímu učení, má zájem o 
získání nových poznatků 

- uplatňuje získané zkušenosti 
v praktických situacích 

 
 

Kompetence k řešení problémů 
- překonává problémy přiměřeně 

svým možnostem 
 
 

- řeší známé a opakující se situace 
na základě nápodoby a vlastních 
zkušeností 

- nenechá se při řešení problému 
odradit nezdarem 

 
 

- ví, na koho se obrátit o pomoc při 
řešení problémů 

 
 
Kompetence komunikativní 

- komunikuje s druhými lidmi 
přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí sdělení a reaguje na něj 
podle svých možností 

- vyjadřuje své názory a postoje, 
vhodnou formou obhajuje svůj 
názor 

 
Kompetence sociální a personální 

- má základní představu o vztazích 
mezi lidmi 

 
 

 
- opakujeme a upevňujeme již naučené, 

nacvičujeme a upevňujeme koncentraci 
 
- interpretujeme a vyhodnocujeme 

výsledky žáka, motivujeme a nabízíme 
nové zdroje poznatků 

- formou praktických cvičení aplikujeme 
znalosti v běžném životě 

 
 
 

- vytváříme klidné prostředí, podporujeme 
pozitivní emoce, povzbuzujeme žáky při 
řešení nových úkolů a při překonávání 
neúspěchu 

- demonstrujeme správné chování, 
opravujeme chybné, oceňujeme a 
chválíme 

- podporujeme žáky v hledání 
alternativních řešení a oceňujeme jejich 
snahu, nacvičujeme řešení běžných 
problémů 

- společně s žáky analyzujeme jejich 
zkušenosti, nabízíme pomoc 

 
 
 

- podle individuálních potřeb žáka a jeho 
postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
- poskytujeme čas a prostor ke kladení 

otázek a odpovědí 
 
 
 

- formou hry seznamujeme žáky se 
základy slušného chování 

- přibližujeme životní role  - žák, učitel, 
rodič, sourozenec 
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- orientuje se v prostředí, ve kterém 
žije 

- navazuje a udržuje vztahy 
s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 
 
Kompetence občanské 

- využívá osvojené návyky a  
dovednosti k zapojení se do 
společnosti 

- chrání své zdraví, dodržuje 
naučené stereotypy chování 
zdravého životního stylu a 
ochrany životního prostředí 

 
 

- dodržuje základní společenské 
normy a pravidla soužití 

 
Kompetence pracovní 

- má osvojené hygienické návyky, 
zvládá sebeobsluhu podle svých 
možností 

 
- zvládá základní pracovní 

dovednosti, operace a postupy při 
jednoduchých pracovních 
činnostech 

- soustředí se na pracovní výkon a je 
schopen vytrvat při jeho plnění 

- pracuje podle naučeného pracovního 
postupu, podle instrukcí plní 
zadané jednoduché úkoly 

- respektuje pravidla práce v týmu a 
svými pracovními činnostmi 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

- přijímá posouzení výsledků své 
práce 

 
- dodržuje zásady bezpečnosti, 

ochrany zdraví, hygieny práce a 
ochrany životního prostředí při 
pracovních činnostech podle 
naučených stereotypů 

- nacvičujeme orientaci v nejbližším okolí 
 

- vysvětlováním a osobním příkladem 
vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti 

- vedeme žáky k práci ve skupinách 
 
 

- úzce spolupracujeme s rodinou ve snaze 
o maximální možnou integraci žáka do 
společnosti 

- zařazujeme do praktických činností péči 
o vlastní tělo,  oblékání, ústní hygienu a 
hygienu rukou 

- osobním příkladem formou 
napodobování a důsledným dodržováním 
učíme žáky sebeobsluze 

- přiměřeně seznamujeme žáky s pravidly 
režimu dne, třídy, školy, tělocvičny 

 
 

- vysvětlujeme nutnost hygienických 
úkonů a následky špatné hygieny, 
v režimu dne pravidelně opakujeme 
oblékání, hygienické úkony 

- korigujeme pracovní postupy vhodnou 
motivací, vyvozujeme pracovní 
stereotypy a dodržujeme je 

 
- často ověřujeme pochopení instrukce a 

praktické splnění úkolu 
- důsledně postupujeme od jednoduchého 

ke složitějšímu 
 

- vedeme žáky ke spolupráci v pracovní 
skupině a k úspěšnému dokončení práce 

 
- vhodnou formou hodnotíme výsledky, 

podporujeme a oceňujeme úsilí žáka i 
v případě nezdaru 

- vhodnou formou vysvětlujeme zásady 
bezpečnosti práce a důsledně dohlížíme 
na jejich dodržování 

 
 
 
 
 
 



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

131 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV 

 
1. stupeň  
žák by měl 
 
SEBEOBSLUHA 
1. období   

- zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti 
- zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, 

obouvání 
- udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 

 
         2. období 

- pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci 
- zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi 
- dodržovat zásady účelného oblékání 

 
           PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

1. období 
 

- třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev 
zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 
materiály a pomůckami 

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

- pracovat podle slovního návodu 
 

2. období 
- pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z drobných materiálů 
- využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazií i prvky lidových 

tradic 
- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 
- udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 
 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
1. období  
 

- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci s stavebnicemi 
 

2. období 
- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
- pracovat podle návodu a předlohy 
- spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 
- udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
1. období 
 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 
- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 
- používat jednoduché zahradní náčiní 

 
2. období 

- znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 
- ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny 
- volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 

náčiní 
- vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na 

zahradě 
 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
1.období 
 

- upravit stůl pro jednoduché stolování 
- připravit jednoduchý pokrm 
- chovat se vhodně při stolování 
- orientovat se v základním vybavení kuchyně 
- zvládat drobné úklidové práce 

 
2.období 

- znát základní vybavení kuchyně 
- připravit jednoduché pohoštění 
- uplatňovat zásady správné výživy 
- dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při 

stolování 
- zvládat práci  jednoduchými kuchyňskými nástroji 
- vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě 
- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy 

hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti 
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2. stupeň 
žák by měl 

 
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

 
- rozlišovat různé druhy matriálů 
- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech 
- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného 

materiálu 
- orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech 
- vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím 

 
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

 
- sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 
- zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 
- provádět údržbu jednoduchých předmětů 
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy 

 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
 

- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 
- znát hlavní zásady pěstování zeleniny 
- používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě 
- znát běžné druhy ovoce 
- seznámit se  běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých 

rostlin 
- vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 

zvířaty 
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci na zahradě 

 
PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
 

- zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech 
v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 
- používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 
- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé 

výživy 
- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 
- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při 

zacházení  s elektrospotřebiči a používanými prostředky 
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4.5.9.1.2  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 

4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
zvládat základní hygienické návyky 
umět se obléknout, svléknout 
umět pověsit oblečení na háček, ramínko 
umět uložit oděv 
 umět se obout, zout 
umět uklidit boty do poličky 
  
 
třídit, manipulovat a ukládat drobný    
materiál podle velikosti, tvaru a barev 
dbát o bezpečnost 
trénovat motoriku, souhru oko – ruka 
vytvářet jednoduchými postupy různé   
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 
rozvíjet fantazii 
 
 
zvládat elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 
zlepšovat soustředění a trpělivost 
trénovat motoriku, souhru oko – ruka 

SEBEOBSLUHA A HYGIENICKÉ 
NÁVYKY 
Základní hygienické návyky, osobní hygiena 
Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, 
obouvání 
Běžná údržba oděvu a obuvi, ukládání, čištění 
Péče o osobní věci, uklízení a ukládání 
osobních věcí 
 
 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
Různé drobné materiály a jejich užití 
(přírodniny, modelovací hmota,papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.) 
Jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce 
Lidové zvyky, tradice, řemesla: užití 
některých jednoduchých technik zpracování 
vybraných materiálů 
 
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
Stavebnice, plošné prostorové, sestavování 
jednoduchých modelů 
Práce podle slovního návodu  
Montáž a demontáž jednoduchých předmětů 
 

 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností a poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
OSV –  Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (chování 
podporující dobré vztahy) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci) 
Prvouka 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností a poznávání 
(cvičení dovedností zapamatování) 
Výtvarná výchov 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností a poznávání 
(cvičení pozornosti a soustředění) 
OSV -  Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci 
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4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
ošetřovat a pěstovat rostliny 
pečovat o méně náročné rostliny 
používat lehké zahradní náčiní 
provádět pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti  
práce 
 
 
vědět, jak upravit stůl pro jednoduché 
stolování 
vědět, jak se vhodně chovat při stolování 
orientovat se v základním vybavení kuchyně 
připravit jednoduchý pokrm 
zvládat drobné úklidové práce 
dbát na bezpečnost a hygienu při práci 
zvládat základní sebeobsluhu, 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
Základní podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výživa rostlin 
Pěstování rostlin na zahradě 
Pěstování pokojových rostlin, podmínky pro 
pěstování 
Zásady bezpečné práce s rostlinami 
 
 
PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
Stolování, jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 
 
Práce s drobným kuchyňským náčiním, 
bezpečnost při zacházení s kuchyňskými 
pomůckami 
Drobné úklidové práce, utírání prachu, mytí 
nádobí, mytí podlahy, vysávání prachu 
Základní vybavení kuchyně, potraviny, výběr, 
nákup a skladování potravin 
 
 
 
 
 
 

 
OSV –  Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(řešení problémů) 
Prvouka 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení dovedností zapamatování) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (péče o dobré 
vztahy) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci) 
Prvouka 
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4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
pečovat o své tělo a své věci 
zvládnout sebeobslužné činnosti 
dodržovat zásady účelného oblékání 
 
 
 
 
 
pracovat podle předlohy 
využívat vlastní fantazii a prvky lidových 
tradic 
zvládat základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami 
vytvářet jednoduchými postupy různé 
předměty z různých materiálů 
dodržovat bezpečnost práce a pořádek 
 
 
udržovat pořádek na svém pracovním místě 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
provádět montáž a demontáž 
pracovat podle slovního návodu 

SEBEOBSLUHA A HYGIENICKÉ 
NÁVYKY 
Základní hygienické návyky, osobní hygiena 
Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, 
obouvání 
Běžná údržba oděvu a obuvi, ukládání, čištění 
Péče o osobní věci, uklízení a ukládání 
osobních věcí 
 
PPRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
Pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití 
Lidové zvyky, tradice, řemesla, užití 
některých jednoduchých technik zpracování 
vybraných materiálů 
Různé drobné materiály a jejich využití 
(přírodniny, modelovací hmota, papír a 
karton, textil, drát, fólie aj.) 
 
 
 
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
Stavebnice, plošné, prostorové, sestavování 
jednoduchých modelů 
 
Montáž a demontáž jednoduchých předmětů 
Práce podle slovního návodu  a jednoduché 
předlohy 

 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Psychohygiena (hledání pomoci při 
potížích) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (chování 
podporující dobré vztahy) 
Prvouka 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností  poznávání 
(řešení problémů) 
OSV- Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (jasná a 
respektující komunikace) 
Výtvarná výchova 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci) 
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4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
pěstovat a ošetřovat méně náročné rostliny 
 
znát základní podmínky a postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 
vědět o léčivých a jedovatých rostlinách 
volit podle druhu činnosti správné pomůcky, 
nástroje a náčiní 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
 
 
zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými 
nástroji 
dodržovat pravidla správného stolování 
připravit jednoduché pohoštění 
uplatňovat zásady správné životosprávy 
znát základní vybavení kuchyně 
 
 
vědět, jakým způsobem udržovat pořádek 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
Pěstování pokojových rostlin, podmínky pro 
pěstování 
Základní podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
Pěstování rostlin na zahradě (okrasné rostliny, 
léčivky, jedovaté rostliny, koření, zelenina aj.) 
 
Zásady bezpečné práce s rostlinami 
 
 
PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
Základní vybavení kuchyně 
Potraviny, výběr, nákup a skladování potravin 
Stolování, jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 
 
Práce s drobným kuchyňským náčiním, 
bezpečnost při zacházení  s kuchyňskými 
pomůckami 
Drobné úklidové práce, utírání prachu, mytí 
nádobí, mytí podlahy, vysávání prachu 

 
 

 

 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci) 
EVV – Ekosystémy (pole, vodní 
zdroje) 
EVV - Vztah člověka a prostředí  
(prostředí a zdraví) 
Prvouka 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností  poznávání 
(cvičení dovedností zapamatování) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (podpora 
pomoc) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci) 
Prvouka 
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4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
rozlišovat různé druhy materiálů, jejich 
vlastnosti a možnosti opracování 
 
vybrat a správně používat vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky 
orientovat se v jednoduchých pracovních 
postupech 
zvolit vhodný pracovní postup podle 
materiálu, pracovat podle návodu (plánku) 
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 
 
 
sestavit podle návodu model, zvládnout 
jednoduchou montáž a demontáž 
provádět údržbu jednoduchých předmětů 
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 
 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
Práce s různým materiálem podle podmínek a 
vybavení školy, materiály, vlastnosti, užití 
v praxi (dřevo, kov, plasty) 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 
Jednoduché pracovní operace a postupy 
Řemesla a tradice 
Základní dovednosti ručních prací 
 
 
 
 
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
Stavebnice – konstrukční, elektrotechnické, 
sestavování modelů; montáž a demontáž 
Práce s návodem, předlohou 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání) 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Seberegulace a sebeorganizace 
(organizace vlastního času) 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení pozornosti a soustředění) 
OSV – Osobnostní rozvoj   
● Seberegulace a sebeorganizace 
(cvičení sebeovládání) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (jasná a 
respektující komunikace) 

 



ŠVP Krok za krokem  ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

139 

 
 

4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
znát vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 
znát běžné druhy zeleniny 
znát hlavní zásady pěstování zeleniny 
 
pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a 
exteriéru, využívat je k výzdobě 
 
 
znát běžné druhy ovoce 
 
seznámit se s léčivými rostlinami 
znát nebezpečí jedovatých rostlin 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při 
práci 
vědět o chovu domácích zvířat a zásadách 
bezpečného kontaktu se zvířaty 
 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
Základní podmínky pro pěstování, základní 
zpracování půdy; výživa rostlin 
Zelenina, osivo, sadba, výpěstky, podmínky a 
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů 
zeleniny, skladování, konzervování 
Okrasné rostliny, pokojové květiny, pěstování 
vybraných okrasných dřevin a květin; využití 
květin v exteriéru a interiéru; aranžování a 
jednoduchá vazba květin 
Ovoce, druhy ovoce, způsob pěstování 
drobného ovoce, skladování, konzervování 
Léčivé rostliny, koření, pěstování vybraných 
rostlin; rostliny a zdraví člověka; léčivé 
účinky rostlin; rostliny jedovaté; alergie 
 
Chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, 
hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se 
zvířaty 
 
 
 
 
 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj 
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení pozornosti a soustředění) 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Seberegulace a sebeorganizace 
(organizace vlastního času) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (péče o dobré 
vztahy) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci) 
EVV – Ekosystémy (význam pole a 
jeho okolí) 
EVV - Lidské aktivity a problémy ŽP 
(zemědělství a životní prostředí) 
EVV – Environmentální výchova - 
Vztah člověka k prostředí ( náš 
životní styl) 
Člověk a příroda 
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4.5.9.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti –  7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
zvládat jednoduché pracovní postupy 
používat základní kuchyňský inventář 
bezpečně obsluhovat spotřebiče 
dodržovat základní hygienické a 
bezpečnostní předpisy při zacházení s 
elektrospotřebiči a používanými 
chemickými prostředky 
 
 
 
 
připravit jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé 
výživy 
dodržovat principy skladování a zdravého 
stravování 
 
dodržovat základní principy stolování a 
obsluhy u stolu 
 
 
 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
Údržba a úklid v domácnosti, úklidové 
prostředky, postupy; bezpečnost při styku 
s čistícími prostředky; údržba oděvů a textilií, 
postupy; prací a čistící prostředky a zacházení 
s nimi; elektrické spotřebiče, funkce a užití, 
ovládání, ochrana a údržba, bezpečnost 
provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem 
Kuchyně, základní vybavení, udržování 
pořádku a čistoty; bezpečnost a hygiena 
provozu 
Potraviny, skupina potravin; způsoby 
konzervace 
Příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena; 
základní způsoby tepelné úpravy; základní 
postupy při úpravě pokrmů a nápojů; zásady 
zdravé výživy 
Úprava stolu a stolování, jednoduché 
prostírání; chování u stolu; zdobné prvky a 
květiny na stole; prostírání při slavnostních 
příležitostech 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj  
● Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení pozornosti a soustředění) 
OSV – Osobnostní rozvoj 
● Seberegulace a sebeorganizace 
(cvičení sebeovládání) 
OSV - Osobnostní rozvoj   
● Psychohygiena (hledání pomoci při 
potížích) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Mezilidské vztahy (chování 
podporující dobré vztahy, respekt) 
OSV – Sociální rozvoj  
● Spolupráce a soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností pro spolupráci) 
Člověk a společnost 
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4.5.10. PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE  
 
4.5.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče 
 
 Předmět speciálně pedagogické péče byl vytvořen ze vzdělávacích oblastí Jazyková 
komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a ze vzdělávacích oborů Řečová výchova,  
Tělesná výchova, Člověk a svět práce. 
 

Náplní předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností, motorických schopností, 
manuálních dovedností a návyků.  Žáci jsou vedeni ke správnému a srozumitelnému 
vyjadřování. Získané dovednosti jim umožní co nejsamostatnější zapojení do běžného života 
a zprostředkují jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností. V rámci 
předmětu si budou žáci osvojovat pohybové činnosti zaměřené na protažení a posílení 
pohybového a respiračního systému. Osvojí si pravidla pohybových her a poznají zásady fair 
play.   
 
 Předmět speciálně pedagogické péče je zařazen do výuky v průběhu celé školní 
docházky. 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

- rozvíjeni řečových schopností a myšlení 
- vyjadřování ústní formou srozumitelně a kultivovaně 
- zlepšování a usměrňování dýchání prostřednictvím dechových cvičení  
- korigování správného držení těla 
- zlepšování koordinace pohybů celého těla 
- zlepšování pozornosti a uvolnění celého těla s využitím relaxačních cvičení  
- osvojení zásad správného a účelného provádění cviků 
- vytvoření návyku k pravidelnému provádění cviků  
- zlepšování fyzické kondice žáků 
- vytváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám 
- dodržování pravidel her a respektování zásady fair – play 
- zvládnutí úkonů související se sebeobsluhou 
- rozvíjení motoriky, získávání základní manuální zručnosti a vytváření pracovních 

dovedností a návyků 
- dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci a při cvičení 
 

Časová dotace 
1. - 10. ročník 1 vyučovací hodina týdně.  
 
Místo realizace 
třída, relaxační místnost, tělocvična, dětské hřiště, sportovní stadion 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v Předmětu speciálně pedagogické péče směřujeme 
k utváření klíčových kompetencí. 
 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
- používá základní termíny tělocvičného 

názvosloví 
- uplatňuje získané zkušenosti v praktických 

situacích 
 
- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o 

koncentraci na učení - cvičení 
 
Kompetence k řešení problémů 
- řeší známé a opakující se situace na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností 
- překonává problémy přiměřeně svým 

možnostem 
 
 
- nenechá se při řešení problému odradit 

nezdarem 
 
 
Kompetence komunikativní 
- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým 

schopnostem 
 
- rozumí sdělení a reaguje podle svých možností 
 
- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady 

vhodným způsobem 
 
- využívá získané komunikační dovednosti k 

vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

 
Kompetence sociální a personální 
- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, 

respektuje druhé lidi 
 
- má základní představu o vztazích mezi lidmi 
 

 
- vhodně vybíráme témata výuky a vytváříme          
potřebné modelové situace k upevnění již 
naučeného 
- formou praktických cvičení aplikujeme 

znalosti v běžném životě 
- opakujeme a upevňujeme již naučené, 

nacvičujeme a upevňujeme koncentraci 
 
 
- demonstrujeme správné chování, opravujeme 

chybné, oceňujeme a chválíme 
- vytváříme klidné prostředí, podporujeme 

pozitivní emoce, povzbuzujeme žáky při 
řešení nových úkolů a při překonávání 
neúspěchu 

- podporujeme žáky v hledání alternativních 
řešení a oceňujeme jejich snahu, 
nacvičujeme řešení běžných problémů 

 
 
- podle individuálních potřeb žáka a jeho 

postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém 

- používáme jednoduchá sdělení 
 
 
- prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti a podporujeme samostatné 
vyjadřování 

- vyhledáváme nové podněty a materiály a 
využíváme je ve výuce 

 
 
 
- vysvětlováním a osobním příkladem vedeme 

žáky k toleranci a ohleduplnosti 
- vedeme žáky k práci ve skupinách 
- formou hry seznamujeme žáky se základy 

slušného chování 
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Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností zvládá 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence občanské 
- využívá osvojené návyky a dovednosti k 

zapojení se do společnosti 
 
- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy 

chování zdravého životního stylu a ochrany 
životního prostředí 

 
Kompetence pracovní 
- má osvojené hygienické návyky, zvládá 

sebeobsluhu podle svých možností 
 
 
- pracuje podle naučeného pracovního postupu, 

podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 
- respektuje pravidla práce v týmu a svými 

pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 
společné práce 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, 
hygieny práce a ochrany životního prostředí 
při pracovních činnostech a podle naučených 
stereotypů 

 

 
- úzce spolupracujeme s rodiči ve snaze o 

maximálně možnou integraci žáka do 
společnosti 

- osobním příkladem formou napodobování a 
důsledným dodržováním učíme žáky 
sebeobsluze 

 
 
- vysvětlujeme nutnost hygienických úkonů a 

následky špatné hygieny, v režimu dne 
pravidelně opakujeme oblékání, hygienické 
úkony 

- důsledně postupujeme od jednoduchého ke 
složitějšímu 

- vedeme žáky ke spolupráci v pracovní skupině 
a k úspěšnému dokončení práce 

 
- vhodnou formou vysvětlujeme zásady 

bezpečnosti práce a důsledně dohlížíme na 
jejich dodržování 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
odpovídat na otázky slovem, větou 
recitovat jednoduché říkanky a básničky 
popsat jednoduché obrázky 
zvládat foukat do různých předmětů 
 
 
 
 
 
 
dodržovat základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech  
osvojit si základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 
rozumět jednoduchým pokynům  
znát a reagovat na smluvené povely a 
signály 
správně dýchat – správně provádět nádech a 
výdech 
dokázat soustředit se na dýchání a uvolnit se 
 

PRVKY ŘEČOVÉ VÝCHOVY 
 
Diagnostika úrovně řeči  
Individuální vyhodnocení a provádění 
praktických cvičení k nápravě 
Cvičení  
- dechová  
- hlasová  
- rytmická 
- artikulační  
 
PRVKY TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí 
Hygiena při cvičení, osobní hygiena, hygiena 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 
Komunikace při cvičení, smluvené povely a 
signály  
 
Dechová cvičení:   
- cvičení správného způsobu dýchání, cvičení 
podporující hrudní a břišní dýchání 
- cvičení zaměřená na vnímání a soustředění 
se na dýchání  

 
 
Řečová výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova, Výchova ke zdraví  
 
 
 
Řečová výchova 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče  – 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

správně provádět cvičení s asistencí 
pedagoga 
 
 
 
 
vytvořit si kladný vztah k pohybu 
uvědomovat si své tělo a jeho části 
zvládat správnou techniku chůze a 
překonávat překážky 
dokázat se připravit na pohybovou činnost 
zvládat zklidnění po ukončení pohybové 
činnosti 
 
zvládat chůzi v terénu 
dokázat se koncentrovat na relaxaci a 
uvolnění 
dokázat podlézat a přelézat překážky 
 
 
 
mít osvojenou schopnost prostorové 
orientace 
 
 

Stimulace správného držení těla: 
- formování správného držení hlavy, ramen a 
hrudníku, propojení s dechovými cvičeními 
- v oblasti bederní páteře, pánve a břicha 
- cvičení zaměřená na zpevňování břišních 
svalů 
Vytváření pohybových návyků formou 
každodenního zařazování pohybových chvilek 
jako kompenzačního mechanismu k duševní 
zátěži 
Zařazování rozehřátí a rozproudění před 
každou pohybovou chvilkou a po ukončení 
zařazení zklidňujících dechových cvičení  
Koordinace pohybů jednotlivých částí těla 
Chůze – technika, varianty, cvičení směru 
chůze, cvičení rovnováhy, rytmizace chůze, 
překonávání překážek 
Lezení – technika lezení, přelézání, podlézání 
překážek 
Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu 
Uvolňovací a relaxační cvičení: 
Cvičení na koncentraci pozornosti – ztišení a 
udržení klidu, poslech relaxační hudby 
Cvičení prostorové orientace 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 1. - 3. ročník (1. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

reagovat pohybem na hudbu 
 
 
 
 
dodržovat základní bezpečnostní a 
hygienická pravidla při práci 
zvládnout osobní hygienu 
umývat si ruce a obličej 
používat kapesník 
správně používat WC 
svlékat a oblékat oděv, rozepínat a zapínat 
knoflíky a další druhy zapínání, skládat 
prádlo a oděvy, obouvat a zouvat obuv 
pečovat o osobní věci a pomůcky 
 
stolovat ve třídě 
skládat kostky do krabice 
stavět z kostek 
třídit různé druhy drobného materiálu 
ukládat roztříděný materiál do různých 
nádob 

Rytmická cvičení – sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou 
 
PRVKY PRACOVNÍ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost a hygiena při práci 
 
Základní hygienické návyky, osobní hygiena 
 
 
 
Sebeobsluha – svlékání a oblékání oděvu, 
skládání oděvu a obouvání, práce s různými 
druhy zapínání 
Uklízení a ukládání osobních věcí - péče o 
osobní věci 
Stolování – svačina 
Sestavování jednoduchých modelů – 
stavebnice 
Třídění, ukládání a manipulace s drobným 
materiálem 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
recitovat jednoduché říkanky a básničky 
 
 
 
 
 
 
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek 
a krátkých příběhů 
 
poznat první a poslední hlásku ve slově 
skládat a rozkládat slova  
 
vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 
 
 
 
 
dodržovat základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech  
 

PRVKY ŘEČOVÉ VÝCHOVY 
 
Diagnostika úrovně řeči 
Společná recitace říkanek a básniček 
Cvičení: 
- dechová  
- hlasová  
- rytmická 
- artikulační  
 
Procvičování soustředěného vnímání  
 
 
Procvičování analyticko-syntetické činnosti  
 
 
Rozvíjení slovní zásoby a paměti 
Didaktické hry, hádanky, písničky  
 
PRVKY TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 4. - 6. ročník (2. období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

mít osvojeny základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 
rozumět jednoduchým pokynům  
znát a reagovat na smluvené povely a 
signály 
dokázat se připravit na pohybovou činnost 
zvládat zklidnění po ukončení pohybové 
činnosti 
správně vykonávat předcvičované činnosti 
znát základní poznatky o chování v přírodě 
 
 
 
dokázat správně běžet 
vyběhnout na daný signál 
odlišit běh od chůze 
 
účastnit se řízených hudebně pohybových 
her 
koncentrovat se na relaxaci 
zvládat chůzi v terénu – překonávání 
překážek 
 

Hygiena při cvičení, osobní hygiena, hygiena 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 
Komunikace při cvičení, smluvené povely a 
signály  
 
Zařazování rozehřátí a rozproudění před 
každou pohybovou chvilkou a po ukončení 
zařazení zklidňujících dechových cvičení  
Cvičení zaměřená na uvolnění kloubů – 
kroužení různými směry, kývání, natahování 
Cvičení zaměřená na protažení a uvolnění 
svalových skupin – jednoduché posilování, 
dřepy, zvedání míče apod. 
Běh – technika běhu, překonávání překážek, 
start běhu na signál 
Koordinační hry a cvičení zaměřená na 
střídání běhu a chůze 
Hudebně pohybové hry 
 
Poslech relaxační hudby 
Turistika a pobyt v přírodě – pravidelné 
vycházky – chůze, relaxace 
Chůze v terénu, překonávání překážek 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 4. - 6. ročník (2.období) 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
dodržovat základní bezpečnostní a 
hygienická pravidla při práci 
pečovat o svůj zevnějšek 
sestavovat modely ze špejlí, tyček a dřívek  
 
utírat prach, sbírat odpadky, třídit odpad, 
zachovávat čistotu 
dodržovat základní bezpečnostní pravidla při 
úklidu 
umět stolovat, užívat příbor a ubrousek 
 
zalévat pokojové rostliny 
 
sbírat přírodniny 
modelovat, mačkat, stlačovat prsty, dlaněmi 

PRVKY PRACOVNÍ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost a hygiena při práci 
 
Zásady účelného a vkusného oblékání 
Sestavování modelů ze špejlí, tyček, dřívek 
apod. podle návodu, předlohy 
Drobné úklidové práce, utírání prachu, mytí 
nádobí 
Zásady bezpečné práce při úklidu 
 
Stolování – pravidla, používané předměty – 
oběd 
Pěstování rostlin ve třídě 
Zásady bezpečné práce s rostlinami 
Drobná činnost s přírodninami 
Modelování 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
 
recitovat jednoduché říkanky a básničky 
 
 
 
 
 
vyprávět krátké příběhy, sdělovat zážitky 
 
popsat osoby, předměty, podle reálu nebo 
vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 
 
domluvit se v běžných situacích 
 
 
 
 
dodržovat základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech  
osvojit si základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 
rozumět jednoduchým pokynům  
znát a reagovat na smluvené povely, signály 

PRVKY ŘEČOVÉ VÝCHOVY 
 
Diagnostika úrovně řeči 
Společná recitace říkanek a básniček 
Cvičení: 
- dechová  
- hlasová  
- rytmická 
- artikulační  
Rozvíjení souvislého vyjadřování, rozhovor o 
prožitcích, sdělování zážitků 
Rozšiřování slovní zásoby o nová slova při 
seznamování se s novými okolnostmi kolem 
sebe 
Rozvoj komunikace jako prostředku 
dorozumění se s okolím 
 
PRVKY TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí 
Hygiena při cvičení, osobní hygiena, hygiena 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 
Komunikace při cvičení, smluvené povely a 
signály  
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 7. - 10. ročník 

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

vytvořit si návyk cvičení pro správné držení 
těla a zdatnost pohybu 
koncentrovat se na relaxaci 
dokázat postupně uvolňovat části svého těla 
vykonávat cvičení podle předcvičujícího 
 
zvládat jednoduché prvky cviků s využitím 
tělocvičného nářadí a náčiní 
 
zvládat různé druhy skoků 
 
 
běhat na krátké vzdálenosti 
respektovat pravidla hry a pravidla fair-play 
být schopen spolupráce se svými spoluhráči 
respektovat výhru, ale i prohru 
správně hrát jednoduché míčové hry 
 
respektovat pravidla ochrany přírody a znát 
základní dopravní pravidla 
mít pozitivní vztah k pravidelnému pohybu 
v přírodním prostředí 
 
 

Jóga – Pozdrav slunci, zvířátka apod. 
 
Užívání relaxace jako odpočinku, poslech 
relaxační hudby 
Cvičení na protažení a posílení svalů a 
uvolnění kloubů 
Cvičení s využitím náčiní – švihadla, míče 
Cvičení na nářadí – jednoduché cviky na 
trampolíně, žíněnce, lavičce, žebřinách 
Skoky – na místě, z místa, do vymezeného 
místa, snožmo, roznožmo, seskok z výšky, 
skok z dřepu 
Běh na krátkou vzdálenost k danému cíli 
Pohybové hry spojené s během, chůzí, skoky 
 
 
Míčové hry – chytání, házení, kutálení míče, 
hod míčem na cíl 
Hry a cvičení v přírodě – vycházky do parku, 
na hřiště 
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4.5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět speciálně pedagogické péče – 7. - 10. ročník  

Školní výstupy 
žák by měl v rámci svých možností 

Učivo Mezipředmětové vztahy,  
průřezová témata 

Poznámky 

 
 
dodržovat základní bezpečnostní a 
hygienická pravidla při práci 
skládat oděvy na určené místo, věšet na 
ramínko, kartáčovat oděv, čistit a ukládat 
obuv 
uvázat uzel a kličku 
modelovat složité předměty, vykrajovat 
pomocí formiček, tvarovat pomocí dřívka 
skládat a rozkládat modely 
 
pomáhat při prostírání a sklízení nádobí 
pečovat o okolní prostředí 
vnímat estetické prostředí ve škole 

PRVKY PRACOVNÍ VÝCHOVY 
 
Bezpečnost a hygiena při práci 
 
Udržování oděvu a obuvi, jejich čištění a 
ukládání 
 
Nacvičování uzlu a kličky 
Modelování složitých předmětů  
 
Stavebnice - skládání složitějších modelů 
podle návodu 
Základy prostírání a stolování 
Výzdoba školy a třídy, estetické prostředí 
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4.6  HODNOCENÍ ŽÁKŮ  
4.6.1  Pravidla pro hodnocení žáků 
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Učitel tuto činnost provádí ve výuce průběžně po celý školní rok. Hodnocení poskytuje 
žákovi zpětnou vazbu, tedy informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku dané činnosti. Je kladen důraz na vhodnou formulaci, motivaci a pozitivní 
vyjadřování. Prospěch žáka je v jednotlivých předmětech hodnocen formou pětistupňového formalizovaného slovního hodnocení (viz. tabulka ) a má vyjádřit 
míru zvládnutí očekávaných výstupů a získání klíčových kompetencí. Každé pololetí se žákům vydá vysvědčení. Každé pololetí budou žáci hodnoceni 
celkově. Předměty speciálně pedagogické péče se nehodnotí. Kriteria a formy hodnocení žáků vzdělávaných podle IVP jsou součástí IVP.  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, 
b) prospěl(a), 
c) neprospěl(a), 
d) nehodnocen(a) 

Žák je hodnocen stupněm: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 - (formalizovaným slovním hodnocením odpovídajícím stupni 2), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
(formalizovaným slovním hodnocením odpovídajícím stupni 5). 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
(formalizovaným slovním hodnocením odpovídajícím stupni 5). 

d) nehodnocen(a), není-li možné hodnotit žáka  z některého z povinných  předmětů na konci I. pololetí 
Hlavním  kritériem hodnocení úspěšnosti žáků v procesu vzdělávání  je míra získaných klíčových kompetencí , která se zobrazí ve výstupním hodnocení. 
V posledním roce plnění povinné školní docházky (na konci prvního pololetí) vydá škola žákovi výstupní hodnocení . 
Žáky hodnotíme podle těchto kritérií: 

• zvládnutí školních výstupů jednotlivých předmětů 
• snaha a zájem o předmět 
• vytrvalost 
• spolupráce s pedagogy 
• spolupráce se spolužáky 
• komunikační dovednosti  
• změny v  postojích a dovednostech 

Hodnocení žáka vychází z ověřování jeho vědomostí a dovedností prostřednictvím těchto nástrojů: 
       ●    soustavné diagnostické pozorování žáka 
       ●    posouzení komunikačních dovedností  žáka 
       ●    posouzení řešení modelových a problémových úloh 
       ●    posouzení samostatných aktivit žáka 
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4.6.2  Formalizované slovní hodnocení žáků základní školy speciální  

 

 
Stupeň 

hodnocení 
 

 
Čtení 

 
Psaní 

 
Matematika 

Řečová výchova, 
člověk a společnost, 
člověk a příroda, 

výchova ke zdraví, 
informatika, 

prvouka 

 
Tělesná výchova 

 
Pracovní 
činnosti, 
výtvarná 
výchova 

 
Hudební 
výchova 

 
1 
 
 

 
Čte samostatně 

 
Píše samostatně 

 
Počítá přesně 

 
Učivo dobře 

zvládá 

 
Je obratný a 

snaživý 

 
Je tvořivý a 

zručný 

 
Má dobrý 

hudební sluch, 
pěkně zpívá 

 
2 
 
 

 
Čte s pomocí a 
částečným 

porozuměním 

 
Píše čitelně 

 
Počítá s 

drobnými 
chybami 

 
Učivo zvládá 

 
Je méně obratný, 

ale snaží se 

 
Je tvořivý, 

pracuje s malou 
pomocí 

 
Rád zpívá, má 
dobrý rytmus 

 
3 
 
 

 
Čte s pomocí 

 
Píše s pomocí 

 
Počítá s pomocí 

 
Učivo částečně 

zvládá 

 
Snaží se cvičit 
podle svých 

možností 

 
Při práci 

vyžaduje vedení  

 
Rád zpívá a 

poslouchá hudbu 

 
4 
 
 

 
Čte pouze  

S trvalou pomocí 

 
Napodobuje tvary 

písmen 

 
Počítá s trvalou 

pomocí 

 
Učivo zvládá s 
trvalou pomocí 

 
Je méně obratný, 
cvičí s pomocí 

 
Při práci 

vyžaduje pomoc 
a vedení 

 
Rád poslouchá 

hudbu 

 
5 
 
 

 
Učivo dosud 

nezvládá 

 
Učivo dosud 

nezvládá 

 
Učivo dosud 

nezvládá 

 
Učivo dosud 

nezvládá 

 
Při cvičení 

potřebuje velkou 
pomoc 

 
Práce se mu 
zatím nedaří 

 
Dosud nemá 

vztah k hudbě 
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4.6.3  Hodnocení chování 
 
Chování žáků základní školy speciální se hodnotí s přihlédnutím ke stupni a rozsahu postižení. 
Při hodnocení učitel zohledňuje druh a stupeň mentálního postižení žáka,  zdravotní stav a jeho individuální a věkové zvláštnosti. 
 
Projevy chování žáků jsou ovlivněny diagnózou a některé jejich důsledky nelze hodnotit. 
Projevy žáků, které nelze hodnotit: 

• houkání, křičení autistů 
• mačkání, tahání, strkání 
• mávání rukama 
• skákání, hopsání 
• šťouchání, kopání 
• neklid (utíkání z místa) 
• neustálé opakování po učiteli 

 
Stupnice klasifikace chování  
           Snížené známce z chování u žáků, kteří jsou schopni své chování ovládat, musí předcházet:  

• Napomenutí třídního učitele 
• Důtka třídního učitele 
• Důtka ředitele školy 

 
• Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák dodržuje ustanovení školního řádu, vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy. Ojediněle se dopustí  méně   
závažného přestupku. 

• Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu školy. Žák se dopustil závažnějšího přestupku, nebo se   
opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovení vnitřního řádu školy. Žák je však přístupný výchovnému působení. 

• Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Žák se dopustil závažného přestupku proti vnitřnímu řádu školy. Narušuje činnost kolektivu. Dopouští se takových závažných provinění,   
že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost žákovského kolektivu. 

      Hodnocení chování klasifikačním stupněm lze doplnit širším slovním hodnocením.     
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5. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A SOUBĚŽNÝM 

POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI 
 
5.1 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením má nejen jiný obsah a odlišné metody práce, 
ale vyžaduje i speciálně upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich 
postižení. Je to otevřený proces probíhající s využitím netradičních speciálních metod, které 
napomáhají překonávat veškeré bariéry. Jedná se především o rozvoj elementárních 
komunikačních dovedností, pohybové samostatnosti, základů sebeobsluhy a maximálně 
možné soběstačnosti. Velice důležitá je kultivace osobnosti žáků, rozvíjení jejich estetického 
cítění a zájmů, výtvarných a hudebních schopností a nejjednodušších pracovních dovedností. 
Informativní cíle ustupují cílům formativním a rehabilitačním. Při vzdělávání těchto žáků je 
nutné zajištění atmosféry jistoty a bezpečí jako základu vytváření vztahů.  

 
Při naplňování cílů ve výuce je nutno přihlížet k individuálním schopnostem žáků. Učivo je 
nutné přizpůsobovat jejich konkrétním možnostem. Vzhledem k různému stupni postižení 
jednotlivých žáků a časté kombinaci mentálního postižení i s poruchami autistického spektra 
je nutno očekávat značně nerovnoměrné a těžko porovnatelné výsledky výuky. 
 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a    
symbolům a je schopen je užívat 

 
 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
 
 
 
 

• pozná tiskací písmena 
 

 

• napodobuje různé předvedené pohyby a 
činnosti 
 

• používá učební pomůcky 
 

 
� vytváříme klidné prostředí, podporujeme 

pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 
 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
 

� podporujeme alternativní komunikaci se 
zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 

 
� postupujeme od jednoduchého ke 

složitějšímu 
 

� účelným nácvikem her a modelových 
situací upevňujeme dovednosti 

 
� stálým procvičováním vytváříme a 

upevňujeme funkční stereotypy 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

• poznává známé osoby a dorozumívá se 
s nimi verbálními nebo nonverbálními 
formami komunikace 

 
• reaguje na své jméno 
 
 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje 

souhlas či nesouhlas 
 
 
 

• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady 
různým způsobem verbálními i 
nonverbálními prostředky 

 
• dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav 

vhodným způsobem 

� podle individuálních potřeb žáka a jeho 
postižení zvolíme vhodný komunikační 
systém  

 
� prakticky nacvičujeme komunikační 

dovednosti 
 

� používáme jednoduchá sdělení, 
využíváme je ve výuce a vytváříme pro 
jednotlivce alternativní způsob 
komunikace   

 
� vymezujeme přijatelnou formu chování, 

spolupracujeme s rodinou (jednotný 
postup ve výchově) 

 
� podporujeme samostatnost vyjadřování, 

poskytujeme časový prostor  
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie: 

 

• řeší známé situace na základě nápodoby 
či opakování  

 
 

• chápe a plní jednoduché příkazy  
 

 

• orientuje se v okolním prostředí  
 
 

• orientuje se v časovém režimu dne  
 

 

• překonává pocity strachu  
 
 

 
� vytváříme modelové situace při 

každodenním kontaktu a podporujeme u 
žáků maximální možnou samostatnost 

 
� vhodně s žáky komunikujeme a 

používáme zažité stereotypy 
 

� zařazujeme rozvíjení prostorové a 
směrové orientace v okolním prostředí 

 
� dodržujeme strukturovaný režim dne 

podle potřeb  
 

� zařazujeme časté změny poloh, změny 
prostředí a rovnovážná cvičení 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

• uvědomuje si svoji osobu 
prostřednictvím svého těla  

 

• zná členy své rodiny a osoby ze svého 
nejbližšího okolí  

 

• rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec 
─ dívka, muž ─ žena)  

 

• navazuje kontakt a adekvátně se 
dorozumívá s okolím  

 

• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  
 

• chová se zdrženlivě k neznámým osobám  
 

  
� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí 

speciálních cvičení a bazální stimulace 
 

� procvičujeme oslovování jménem své 
spolužáky, sebe, pedagogy a své nejbližší 

 
� vysvětlováním s pomocí obrázků 

rozlišujeme osoby různého pohlaví 
 

� vedeme žáky k pozitivním reakcím, 
usměrňujeme negativní chování  

 
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 
 
� pomocí alternativních komunikačních 

systémů podporujeme zdrženlivost 
v kontaktu s cizí osobou 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci 
svých možností: 

Výchovně vzdělávací strategie 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy 
a základy osobní hygieny 

 
 

 
• poznává a používá předměty denní 

potřeby 
 
• rozlišuje předměty různé velikosti a 

tvarů, uchopuje je a účelně s nimi 
manipuluje 

 
• využívá jednoduché pracovní techniky 

při práci s různými materiály 
 
 
 
• podílí se na jednoduchých praktických 
činnostech 

� vysvětlujeme si nutnost hygienických 
úkonů a následky špatné hygieny, ve 
vyšších ročnících se seznamujeme 
s problematikou dospívání 

 
� vyvozujeme pracovní stereotypy a 

dodržujeme je 
 
� důsledně postupujeme od jednoduchého 

ke složitějšímu 
 

 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady 

bezpečnosti práce, důsledně dohlížíme na 
jejich dodržování a úspěšné dokončení 
práce 

 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou 

motivací  
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5.2 UČEBNÍ PLÁN 
5.2.1 Tabulace učebního plánu 
 

UČEBNÍ PLÁN PRO 1. – 10. ROČNÍK 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 
Počet hodin týdně 

Minimální časová dotace 

Rozumová výchova 30 
Člověk a komunikace 

Řečová výchova 20 

Člověk a jeho svět Smyslová výchova 40 

Hudební výchova 10 
Umění a kultura 

Výtvarná výchova 10 

Pohybová výchova 20 
Člověk a zdraví 

Zdravotní tělesná výchova 40 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 20 

Disponibilní časová dotace 20 

Celková povinná týdenní dotace 210 
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UČEBNÍ PLÁN PRO 1. – 10. ROČNÍK 
Předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

PČD 
celkem 

Z toho 
DČD 

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30  

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  

Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  

Zdravotní tělesná výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

Pracovní výchova 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 40 20 

Celková povinná časová dotace 
- PČD 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210  

Z toho disponibilní časová 
dotace - DČD 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 
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5.2.2 Poznámky k učebnímu plánu 
 

• Obsahové vymezení a organizační podmínky – podrobně viz Charakteristiky 
jednotlivých předmětů 

 
• Všechny předměty včetně Pohybové výchovy, Zdravotní tělesné výchovy a Pracovní 

výchovy jsou vyučovány koedukovaně (společně chlapci i dívky). 
 

• Disponibilní časová dotace v rozsahu 20 hodin je plně využita u předmětu Pracovní 
výchova. 
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5.3 UČEBNÍ OSNOVY 
5.3.1 ČLOVĚK A KOMUNIKACE 
 
5.3.1.1 ROZUMOVÁ VÝCHOVA 
 
5.3.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Rozumová výchova 
 

Předmět Rozumová výchova je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a komunikace a ze 
vzdělávacího oboru Rozumová výchova. Má klíčovou úlohu ve výchovně vzdělávacím 
procesu, neboť umožňuje žákům nalézat nejvhodnější formy komunikace s okolním světem. 
U těžce mentálně postižených žáků s výrazně narušenou verbální komunikací se často 
využívají alternativní a augmentativní formy komunikace.   

 Vzdělávací obsah se ve výuce vzájemně prolíná a je rozdělen na tři tematické okruhy: 

• Rozvíjení poznávacích schopností 
• Rozvíjení logického myšlení a paměti 
• Rozvíjení grafických schopností 

 
 V Rozumové výchově se snažíme dosáhnout optimální úrovně rozumových schopností 
konkrétního žáka. Cílem by mělo být dosažení nejvyšší možné úrovně ve výše uvedených 
součástech Rozumové výchovy.  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň 
– uplatňování základních hygienických a sebeobslužných dovedností a 

rozvíjení samostatnosti v každodenních činnostech 
– rozvíjení řečové schopnosti resp. osvojování komunikační dovednosti s 

využitím alternativních metod komunikace (např. Sociální čtení, 
nonverbální komunikace, piktogramy apod.) 

– osvojování základů orientace 
– rozvíjení poznávací schopnosti 
– osvojování základů psaní hůlkového písma  
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  3 hodiny týdně 
 
Místo realizace 
třídy 
učebny 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a     
symbolům a je schopen je užívat 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• pozná tiskací písmena 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  
• orientuje se v okolním prostředí  
• orientuje se v časovém režimu dne  
• překonává pocity strachu  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
� zařazujeme rozvíjení prostorové a směrové orientace v okolním prostředí 
� dodržujeme strukturovaný režim dne podle potřeb  
� zařazujeme časté změny poloh, změny prostředí a rovnovážná cvičení 

 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními 

formami komunikace 
• reaguje na své jméno 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
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• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 
prostředky 

• dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� podle individuálních potřeb žáka a jeho postižení zvolíme vhodný komunikační systém  
� prakticky nacvičujeme komunikační dovednosti 
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   
� vymezujeme přijatelnou formu chování, spolupracujeme s rodinou (jednotný postup ve 

výchově) 
� podporujeme samostatnost vyjadřování, poskytujeme časový prostor  

 
Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí  
• rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec ─ dívka, muž ─ žena)  
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  
• chová se zdrženlivě k neznámým osobám 
 

Výchovně vzdělávací strategie: 
 

� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� procvičujeme oslovování jménem své spolužáky, sebe, pedagogy a své nejbližší 
� vysvětlováním s pomocí obrázků rozlišujeme osoby různého pohlaví 
� vedeme žáky k pozitivním reakcím, usměrňujeme negativní chování  
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 
� pomocí alternativních komunikačních systémů podporujeme zdrženlivost v kontaktu 

s cizí osobou 
 

Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
• poznává a používá předměty denní potřeby 
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje 
• využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály 
• podílí se na jednoduchých praktických činnostech 

 
 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 
ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 

� vyvozujeme pracovní stereotypy a dodržujeme je 
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� důsledně postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady bezpečnosti práce, důsledně dohlížíme na jejich 

dodržování a úspěšné dokončení práce 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou motivací  

 

 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 

 
ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ  
 
žák by měl  

– pojmenovat části svého těla, případně na ně ukázat  
– reagovat na oslovení jménem, znát své jméno  
– znát členy své rodiny  
– poznat své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat jménem  
– vnímat různé podněty a reagovat na ně  
– orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí, denním časovém rozvrhu; vnímat 

prostor  
– poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat základní hygienické a 

sebeobslužné činnosti  
– vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit své pocity a upozornit na 

zdravotní potíže  
– řadit obrázky podle zadaných kritérií  

 
ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI  
 
žák by měl  

– koncentrovat se na určitou činnost  
– rozlišovat velikost a tvary předmětů, dvojic obrázků  
– zvládnout složení dějových obrázků  
– orientovat se na stránce, na řádku  
– číst vybraná písmena a krátká slova  
– opakovat slova a krátké říkanky; reprodukovat krátký text; vyprávět podle obrázku  
– přiřazovat číslice počtu prvků  

 
ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ  
 
žák by měl  

– uchopit a podržet podaný předmět  
– uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní  
– nakreslit různé druhy čar  
– poznat grafickou podobu písmen  
– napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic  
– poznat základní geometrické tvary  
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5.3.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova 1. - 10. ročník 
 
Rozvíjení poznávacích schopností 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 
 

 
uvědomovat si vlastní osobu a reagovat na 
oslovení 
pojmenovat části svého těla 
měnit polohy svého těla 
poznat vlastní fotografii, reagovat na svůj 
obraz v zrcadle 
poznávat nápis svého jména (Globální čtení) 
 
rozlišovat oblečení podle počasí, ročního 
období, případně společenské situace 
orientovat se v činnostech prováděných 
v průběhu dne 
poznat a používat předměty denní potřeby 
obléknout a svléknout různé části oblečení 
osvojit si návyky základní hygieny 
osvojit si základní stravovací návyky a 
zvládat konzumaci jídla 
vnímat a uspokojovat základní životní 
potřeby, sdělit své pocity a upozornit na 
zdravotní potíže 
 
poznat členy své rodiny (domácnosti) a umět 
je oslovit jménem 
 
orientovat se v kolektivu třídy 
oslovovat jménem své spolužáky a učitele 
osvojit si společenské a hygienické návyky 
spojené s pobytem ve škole 
osvojit si pravidla chování ke spolužákům a 
pedagogům 
orientovat se ve škole a třídě 
rozlišovat školní pomůcky 
 
manipulovat a třídit předměty 
zvládat základy časoprostorové orientace 
(vizualizace) 
orientovat se ve svém nejbližším okolí na 
stole, v tašce 
uchopovat předměty v dosahu žáka 
hledat a umísťovat předměty uložené na 
různých místech ve třídě a v prostorách 
školy 
 

 
vlastní osoba; znát a používat vlastní jméno, 
oslovení; části těla a jejich pojmenovávání 
  
 
 
 
 
 
sebeobslužné, hygienické a stravovací návyky; 
péče o zdraví  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rodina, členové rodiny, jména členů rodiny  
 
 
škola, třída, seznámení s budovou, orientace 
ve třídě, v budově, školní pomůcky, vztahy ve 
škole, spolužáci (rozlišení chlapec – dívka), 
učitelé  
 
 
 
 
 
prostorová orientace; časová orientace (roční 
období, části dne)  
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rozvíjet hrubou i jemnou motoriku 
manipulovat a třídit předměty 
poznávat nejběžnější praktické činnosti 
poznávat předměty praktického života 
poznávat změny ve svém okolí 
poznávat zvířata 
 
třídit a rozlišovat nejrůznější předměty a 
obrázky podle různých kritérií 
zařazovat předměty do určitých kategorií 
podle kategorií určovat jednotlivé předměty 
 
osvojit si základy abstrakce – barva, počet, 
…. 
poznávat běžně používané symboly 
(piktogramy) 
rozlišit peníze podle hodnoty 
přečíst ceny zboží 
číst globální metodou 
mít základní početní představu o množství 
 
zapojit se dle instrukcí učitele do různých 
psychomotorických her 
 

 
poznávání různých činností, předmětů a zvířat 
na obrázcích, modelech, ve skutečnosti 
  
 
 
 
 
 třídění a řazení předmětů podle různých 
kritérií  
 
 
 
 sociální čtení – poznávání běžně používaných 
symbolů; sociální počty – poznávání peněz, 
porovnávání peněžních částek, čtení cen 
výrobků  
 
 
 
 
 
 psychomotorické hry  
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5.3.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova 1. - 10. ročník 
 
Rozvíjení logického myšlení a paměti 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

koncentrovat se na určitou činnost  
osvojit si správný způsob sezení 
uchopit a podržet podaný předmět 
umístit předmět na určité místo 
 
orientovat se v průběhu dne a specifických 
činnostech během dne  
pochopit pojmy: nyní, předtím, potom, dnes, 
včera, zítra 
 
 
orientovat se v průběhu dne a specifických 
činnostech během dne  
rozlišovat části dne, týdne a roční období 
 
pochopit nadřazenost a podřazenost pojmů 
(ovoce = jablko, hruška, ….) 
třídit a rozlišovat předměty podle různých 
kritériích 
 
 
rovnat prvky, písmena apod. do řádků zleva 
doprava 
zvládat tvarové prvky písmen velké tiskací 
abecedy 
číst jednoduchá slova s pomocí techniky 
Globálního čtení 
naučit se jednoduché básničky a 
reprodukovat krátký text 
v příbězích určit hlavní postavy, určit 
základní dějovou linii 
 
zvládat složitější grafické prvky 
podle kategorií určovat jednotlivé předměty  
 
zvládat číselnou řadu a jednoduché 
porovnávání 
přiřazovat čísla k počtu obrázků 
 

manipulační činnosti  
 
 
 
 
 základní časové vztahy – nyní, předtím, 
potom, dnes, včera, zítra  
 
 
 
 
orientace v čase – denní doby, činnosti v 
určitou denní dobu, roční období  
 
 
vytváření asociací (slovo = osoba, věc, 
činnost), zobecňování (jablka, hrušky = 
ovoce), konkretizace (ovoce = jablko, 
hruška), abstrakce – barva, počet, negace, 
příčinné souvislosti  
 
 nácvik čtení – globální metoda, sociální 
čtení, piktogramy, říkanky, básničky, krátké 
texty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 porovnávání a rozlišování předmětů podle  
různých znaků  
 
 představy počtu, vytváření představ; 
posloupnost čísel, porovnávání a přiřazování 
číslic 
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5.3.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova 1. - 10. ročník 
 
Rozvíjení grafických schopností 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

uchopit a podržet podaný předmět 
uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní 
podle instrukcí učitele zvládnout prstové 
cviky 
zvládnout cviky pro rozvoj hrubé a jemné 
motoriky 
 
uchopovat různé předměty  
zvládnout práci s pískovnicí 
dokázat volně čmárat po papíře 
 
nakreslit různé druhy čar, oblouků, vlnovek a 
smyček 
 
napsat a poznat několik vybraných číslic a 
písmen 
 
 
obtahovat a psát jednoduchá hůlková 
písmena  
 
obtahovat a psát číslice 0 - 5 
 

rozvíjení hrubé i jemné motoriky, cvičení 
dlaní, prstů, uchopování předmětů  
 
 
 
 
 
uvolňovací cvičení ruky, prstů, manipulační 
činnosti s předměty  
 
 
 oblouky – horní, dolní; svislé a šikmé čáry 
oběma směry; vlnovky, smyčky  
 
 písmena – pojem, tvarové prvky tiskacích 
písmen; první písmeno jména, ukázaného 
předmětu  
 
hůlkové písmo  
 
 
číslice  
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5.3.1.2 ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 
5.3.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Řečová výchova 
 
Předmět Řečová výchova je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a komunikace a 
vzdělávacího oboru Řečová výchova. Vzdělávací předmět Řečová výchova zahrnuje 
tematický okruh Rozvíjení komunikačních dovedností, který je nástrojem funkčního 
dorozumívání žáků. Vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, 
komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Rozvíjení 
řečových dovedností ovlivňuje rozvoj poznávacích, citových i volních vlastností žáků. Pro 
žáky, u nichž je verbální komunikace omezena nebo zcela nemožná a vzdělávání běžně 
užívanými metodami není možné, jsou určeny augmentativní a alternativní komunikační 
systémy. Tyto systémy napomáhají žákům se všemi druhy postižení překonávat komunikační 
bariéry, dorozumívat se a komunikovat se svým okolím, vyjadřovat svoje pocity, přání a 
reagovat na podněty.  
Využití netradičních speciálních metod a technik umožňuje žákům přístup ke vzdělání a jeho 
zvládnutí v rámci individuálních možností. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň  
– rozvíjení řečových schopností, případně osvojení komunikačních dovedností za 

použití netradičních metod komunikace (např. sociální čtení, piktogramy, nonverbální 
komunikační metody) 

– osvojení základů orientace  
– rozvíjení poznávacích schopností  
- u žáků s kombinovaným (zrakovým, sluchovým, či tělesným) postižením - rozvíjení   

komunikace pomocí augmentativních a alternativních metod vypracovaných v IVP 
pro konkrétní postižení  daného žáka 

 
        
Časová dotace 
1. -10. ročník  2 hodiny týdně 
Místo realizace 
třídy   smluvené prostory v ICSS Odlochovice 
učebny 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a     
symbolům a je schopen je užívat 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy, nebo používá jiný (alternativní) způsob 
komunikace) 

• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 

maximální možnou samostatnost 
� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 

 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními 

formami komunikace 
• reaguje na své jméno 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
• dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� podle individuálních potřeb žáka a jeho postižení zvolíme vhodný komunikační systém  
� prakticky nacvičujeme komunikační dovednosti 
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   
� vymezujeme přijatelnou formu chování, spolupracujeme s rodinou (jednotný postup ve 

výchově) 
� podporujeme samostatnost vyjadřování, poskytujeme časový prostor  

 
Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� vedeme žáky k pozitivním reakcím, usměrňujeme negativní chování  
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 

 
ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ  
 
žák by měl  

– reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby  
– snažit se o správné dýchání  
– vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty  
– znát své jméno a reagovat na oslovení jménem  
– znát jména nejbližších osob a spolužáků  
– umět pozdravit, poděkovat – verbálně nebo gesty  
– sdělit svá přání a potřeby – verbálním nebo nonverbálním způsobem  
– využívat komunikační počítačové hry  
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5.3.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova 
 
Rozvíjení komunikačních dovedností 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

pojmenovat předměty a obrázky ve svém 
okolí 
znát své jméno 
reagovat na oslovení 
znát jména nejbližších osob 
 
snažit se o správné dýchání  
napodobovat grimasy podle učitele 
 
 
reagovat na hlas a intonaci učitele a blízkých 
osob 
rozlišovat hlas a rozličné zvuky 
 
přiměřeně reagovat na zvuky běžného života 
napodobovat slyšené zvuky 
opakovat slyšené a snažit se o správnou 
nápodobu 
vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, 
gesty 
umět pozdravit, poděkovat – běžným 
způsobem, gesty 
sdělit svá přání a potřeby 
 
hrát si na „jako“ 
využití Orffova instrumentáře 
 
využívat komunikační počítačové hry a 
programy 
 
podle pokynů učitele zvládat jednoduché 
kinetické hry zaměřené na jemnou motoriku 
 

tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí 
reálných předmětů, obrázků, fotografií  
 
 
 
 
oromotorika, cviky rtů a jazyka, cvičení 
mluvidel; dechová a fonační cvičení, nácvik 
správného dýchání  
 
sluchová a intonační cvičení, akustická 
diferenciace, napodobování hlasů a zvuků  
 
 
fonetická cvičení, nácvik hlásek a slov; 
spontánní a jednoduché tematické rozhovory  
 
 
 
 
 
 
 
systémy augmentativní a alternativní 
komunikace 
  
 počítačové programy zaměřené na rozvoj 
komunikace  
 
 kinetické hry zaměřené na jemnou motoriku  
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5.3.2. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 
5.3.2.1 SMYSLOVÁ VÝCHOVA 
 
5.3.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Smyslová výchova 
 

Předmět Smyslová výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 
vzdělávacího oboru Smyslová výchova. Pomáhá žákům poznávat své nejbližší okolí a utvářet 
si k němu citový vztah. Žáci si osvojují vhodné chování a jednání, učí se chápat rozdílnosti 
mezi jednotlivci, tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat. Rozvíjí psychické funkce 
prostřednictvím smyslového vnímání. Cílevědomým vytvářením vztahů smyslového vnímání, 
myšlení a řeči rozvíjí jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou podmínkou 
správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a 
základem pro vytváření představ a pojmů. Realizuje se vzdělávacím oborem Smyslová 
výchova, která systematicky procvičuje zrakové, sluchové, čichové a chuťové vnímání, 
hmatové vnímání, vizuomotoriku a prostorovou orientaci vždy v konkrétních situacích. 
Prolíná všemi vzdělávacími obory a vytváří předpoklady pro zvládání jejich vzdělávacích 
obsahů.  

Vzdělávací obor je členěn do tematických okruhů:  

 
• Rozvíjení zrakového vnímání  
• Rozvíjení sluchového vnímání  
• Rozvíjení hmatového vnímání  
• Prostorová a směrová orientace  
• Rozvíjení čichového a chuťového vnímání  

 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– uspokojování základních životních potřeb  
– upevňování hygienických a stravovacích návyků  
– orientaci v nejbližším okolí  
– vytváření základních schopností manipulace s předměty  
– poznávání a pojmenovávání základních barev  
– rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku  
– napodobování předváděných pohybů  
– napodobování a rozlišování různých zvuků  
– rozlišování a určování chuťových vlastností látek  

 
 
Časová dotace 
1.-10. ročník  4 hodiny týdně 
 
Místo realizace 
třídy 
učebny 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a     
symbolům a je schopen je užívat 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními 

formami komunikace 
• reaguje na své jméno 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
• dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem 

 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� podle individuálních potřeb žáka a jeho postižení zvolíme vhodný komunikační systém  
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� prakticky nacvičujeme komunikační dovednosti 
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   
� vymezujeme přijatelnou formu chování, spolupracujeme s rodinou (jednotný postup ve 

výchově) 
� podporujeme samostatnost vyjadřování, poskytujeme časový prostor  

 
Kompetence sociální personální 
 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� vedeme žáky k pozitivním reakcím, usměrňujeme negativní chování  
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
• poznává a používá předměty denní potřeby 
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje 
• využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály 
• podílí se na jednoduchých praktických činnostech 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 

ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 
� vyvozujeme pracovní stereotypy a dodržujeme je 
� důsledně postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady bezpečnosti práce, důsledně dohlížíme na jejich 

dodržování a úspěšné dokončení práce 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou motivací  
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 

 
ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ  
 
žák by měl  

– uchopit předměty a manipulovat s nimi  
– rozlišovat tvary a barvy předmětů  
–  poznat, řadit, skládat a třídit předměty podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti  
–  třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazené předměty  
–  poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky  
–  rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku nebo piktogramu  
–  napodobit předvedené pohyby  

 
ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 
 
žák by měl 

– reagovat na své jméno, na oslovení, na zavolání  
– poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky  
– poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí  
– poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle zvukové nahrávky  
– rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se nepříjemných zvuků  

 
ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ 
 
žák by měl 

– zvládat základní sebeobslužné dovednosti  
– poznat hmatem velikost, tvar a povrch předmětů  
– třídit předměty na základě hmatu – podle velikosti a tvaru  
– poznat známé předměty podle hmatu  
– rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů (tvrdost, teplotu)  

 
PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE 
 
žák by měl 

– vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci ve známém prostoru  
– orientovat se ve třídě, ve škole a svém nejbližším okolí  
– rozlišovat vpravo – vlevo  
– rozlišovat nahoře – dole, před – za, vedle  
– řadit, skládat a umístit předměty na určené místo podle pokynu  
– rozeznat roční období podle základních znaků  
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ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ 
 
žák by měl 

– rozlišit jednotlivé chutě  
– poznat předměty čichem podle vůně  
– rozlišit vůně a pachy  
– poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky  

 
 
5.3.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Smyslová výchova 1.-10. ročník 
 
Rozvíjení zrakového vnímání 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

s pomocí zvládat základní orientaci ve třídě a 
v jejím blízkém okolí 
 
rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku 
nebo piktogramu 
 
dokázat se soustředit na výrazný vizuální 
předmět  
poznat osoby ze svého okolí 
 
třídit předměty podle tvarů, velikosti, barev a 
manipulovat s nimi 
 
třídit obrázky, poznávat změny a rozdíly na 
obrázcích a na skutečných předmětech 
 
 

vnímání prostoru oběma očima, jedním okem  
 
 
 denní časové úseky podle činností, obrázků 
nebo piktogramů  
 
 cvičení soustředěného zrakového vnímání 
pomocí různých výrazných předmětů  
 
 
 rozlišování a třídění předmětů podle tvaru, 
velikosti a barev, manipulace s nimi  
 
 třídění obrázků podle obsahu, poznávání 
změn a rozdílů na obrázcích a na skutečných 
předmětech  
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5.3.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Smyslová výchova 1. - 10. ročník 
 
Rozvíjení sluchového vnímání 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

dokázat reagovat na zvuk a otáčet se za 
zvukem 
reagovat přiměřeně na některé zvuky 
z běžného života 
 
dokázat spojit několik zrakových a 
sluchových podnětů (obrázek + zvuk) 
 
reagovat na své jméno, oslovení, zavolání 
dokázat napodobit některé zvuky ze svého 
okolí 
 
určovat směr a původ zvuku, délku a 
intenzitu 
 
reagovat přiměřeně na některé zvuky 
z běžného života  
rozlišovat zvuky z přírody 
 
spojit pohyb těla se zvukem 
 
 

nácvik soustředěného sluchového vnímání 
pomocí zvuků, poznávání a rozlišování 
zvuků  
 
 
sluchová cvičení s využitím zraku a bez 
využití zraku  
 
 cvičení sluchové paměti; napodobování 
různých zvuků  
 
 
 
 rozlišování a určování zvuku podle směru, 
délky a intenzity  
 
 rozlišování zvuků v přírodě (hlasy zvířat, 
zpěv ptáků apod.)  
 
 
 sluchově motorická cvičení  
 

 
 
5.3.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Smyslová výchova 1.-10. ročník 
 
Rozvíjení hmatového vnímání 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat základní obslužné dovednosti  
zvládat základní hygienické návyky 
 
poznat hmatem velikost, tvar a povrch 
předmětů 
 
 
rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti 
předmětů (tvrdost, teplotu, …) 
 
poznávat a třídit známé předměty hmatem 
podle velikosti, tvaru a povrchu 
 

sebeobslužné dovednosti  
 
 
 rozvíjení hmatové percepce, manipulace s 
předměty, úchopy předmětů různých tvarů, 
velikostí a z různých materiálů  
 
 rozlišování fyzikálních vlastností předmětů  
 
 
třídění předmětů – podle tvaru, velikosti, 
povrchu  
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5.3.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Smyslová výchova 1. - 10. ročník 
 
Prostorová a směrová orientace 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat jednoduchou orientaci ve třídě, 
v budově a v okolí školy  
 
rozlišovat pravou a levou stranu 
 
rozlišovat nahoře-dole, před-za, vedle 
 
 
 
řadit, skládat a umísťovat předměty dle 
pokynů na určené místo 
 
podle základních znaků rozpoznávat 
jednotlivá roční období  
 

orientace ve třídě, ve škole, v nejbližším 
okolí, v prostoru  
 
 rozlišování pravá – levá  
 
 směrová orientace v řadě, na ploše, v 
prostoru; řazení předmětů podle směrové 
orientace  
 
 umísťování předmětů podle pokynů  
 
 
 příroda v ročních obdobích  
 

 
 
 
 
5.3.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Smyslová výchova 1.-10. ročník 
 
Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat dýchat nosem a vydechovat ústy 
rozlišovat vůně - pachy 
 
poznat čichem potraviny a předměty podle 
vůně 
rozeznat libé, nelibé pachy 
poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky 
 
rozlišit slané, sladké, kyselé a hořké 
 
dát najevo co mu chutná a co nechce 
rozlišovat libé a nelibé chutě 
rozlišovat některé druhy potravin (ovoce, 
zeleninu, nápoje,…) 

rozvoj čichové percepce; dýchání  
 
 
 poznávání podle čichu; vůně, specifické 
vůně potravin; zápach, nelibé pachy  
 
 
 
 rozlišování základních chutí  
 
 rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny, 
nápojů  
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5.3.3 UMĚNÍ A KULTURA 
 
5.3.3.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
5.3.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova  
 

Předmět Hudební výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a 
vzdělávacího oboru Hudební výchova. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků, působí na jejich 
chování, posiluje jejich sebevědomí, rozvíjí estetické cítění tím, že dává prostor pro 
uplatnění tvořivých schopností a zprostředkování zážitků prostřednictvím vlastní tvorby a 
recepce. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnost 
hudbu emocionálně prožít. Prostřednictvím hudebních činností dochází k rozvíjení sluchu a 
motoriky žáků, zároveň se podporuje i rozvoj řečových dovedností. Hudební činnosti 
pomáhají žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy, zlepšování nálady a podílejí se 
na koncentraci pozornosti. 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci  
– napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků  
– rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku  
– zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje  
– soustředění na poslech krátkých skladeb  
– vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy  

–   
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  1 hodina týdně 
 
Místo realizace 
třídy 
učebny 
 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům 
• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
 

Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� podporujeme samostatnost vyjadřování, poskytujeme časový prostor  
 

Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 
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Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 
 
žák by měl  

– zvládat správné dýchání, snažit se o správnou intonaci a melodii  
– rozlišovat zvuky hudebních nástrojů  
– zvládat zpěv jednoduchých písní s doprovodem hudebního nástroje  
– doprovodit sebe i spolužáky na jednoduché rytmické hudební nástroje  
– zvládat jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle rytmického doprovodu  
– soustředit se na poslech relaxační hudby a jednoduché krátké skladby  

 
 
 
 
 
5.3.3.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. - 10. ročník 
 
Hudební výchova 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat správné dýchání, správné držení těla 
snažit se o správnou intonaci a melodii 
 
 
zvládat jednoduchá rytmická cvičení 
zvládat rytmizaci jednoduchých říkadel  
používat některé nástroje Orffova 
instrumentáře a hrát na tělo 
 
přidat se ke zpěvu i doprovodu jednoduché 
dětské písně 
 
koncentrovat se a vhodně reagovat na 
reprodukovanou hudbu (tanec, pohybová 
cvičení, zpěv, relaxace,…) 
 
zvládat jednoduchá rytmická cvičení a pohyb 
podle rytmického doprovodu 
napodobit intonaci jednoduché dětské písně a 
pokusit se o její doprovod 
reagovat pohybem na hudbu 
 

dechová cvičení, výslovnost, fonační, 
intonační a melodická cvičení  
 
 
 rytmus – vnímání rytmu, posilování rytmu, 
samostatná rytmizace, rytmizace říkadel, hra 
na tělo, Orffův instrumentář (bubínek, 
tamburína, triangl)  
 
 zpěv – jednoduché písně s hudebním 
doprovodem  
 
 poslech – říkadla, lidové písně, jednoduché 
krátké skladby určené dětem, relaxační 
hudba  
 
 hudebně pohybová činnost; pohybové hry s 
říkadly a dětskými popěvky; pohyb podle 
rytmického doprovodu, jednoduché tanečky 
a rytmická cvičení  
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5.3.3.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
5.3.3.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 
 
Předmět Výtvarná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a 
vzdělávacího oboru Umění a kultura. V předmětu se rozvíjejí tvořivé schopnosti a dovednosti, 
dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka, k všestrannému prohlubování senzibility 
žáka. Výtvarná výchova pomáhá vyjadřovat emoce a dává průchod přirozené aktivitě a 
fantazii. Při výtvarných činnostech dochází k rozvíjení tvořivosti při osobitém způsobu vidění 
světa. Prostřednictvím výuky je možné přiblížit žákům výtvarné umění a působit tak na jejich 
estetické vnímání. Získané dovednosti mohou značně obohatit jejich život. 
 
Cílové zaměření předmětu 

– rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci  
– vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy  

–   
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  1 hodina týdně 
 
Místo realizace 
třídy 
učebny 
 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a     
symbolům a je schopen je užívat 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
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Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 
alternativní způsob komunikace   
 
 

Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje 
• využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály 
• podílí se na jednoduchých praktických činnostech 
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Výchovně vzdělávací strategie: 
� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 

ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 
� důsledně postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady bezpečnosti práce, důsledně dohlížíme na jejich 

dodržování a úspěšné dokončení práce 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou motivací  

 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 
 
žák by měl  

– zvládat základní dovednost pro vlastní tvorbu  
– používat na elementární úrovni prostředky a postupy  
– vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) a tvary  
– vyjádřit vlastní vjemy, představy a pocity  
– uplatňovat vlastní fantazii a představivost při výtvarných činnostech  
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5.3.3.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.-10. ročník 
 
Výtvarná výchova 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat základní grafomotorické úkony 
lepit na papír 
pozorovat učitele při práci 
vnímat základní vztahy mezi barvami 
(barevné kontrasty) a tvary 
 
zvládat základní dovednost pro vlastní tvorbu  
uplatňovat při tvorbě vlastní tělo při práci 
s barvou a plastelínou 
používat ruce jako hlavní pracovní nástroj 
malovat rukama popřípadě prsty a zvládnout 
trhat papír na kousky 
 
 
 
používat adekvátně pomůcky (váleček, 
vykrajována, šablony, …) 
dokázat uchopit kreslící potřebu a s pomocí 
vytvořit obrázek 
v maximálně možné míře spolupracovat při 
obtiskování 
kreslit na papír, plátno, přírodní materiály,… 
pracovat s křídou na svislé ploše 
 
adekvátně pracovat s modelovací hmotou, 
modelovat různé tvary 
skládat papír na menší kousky 
zvládat zpracování a tvarování keramické 
hlíny a plastelíny do tvarů 
 
pracovat s různými druhy materiálů s pomocí 
učitele 
využívat různorodé tradiční a netradiční 
materiály a jejich kombinace 
 
uplatňovat vlastní fantazii a představivost při 
výtvarných činnostech 
 
 
pracovat s předloženým materiálem 
netradičními technikami  
 

základní dovednosti pro práci v ploše a 
prostoru  
 
 
 
 
 uplatnění vlastního těla; manipulace s 
objekty  
 
 
 
 
 
 
 
 kresba různými nástroji; malba na různorodý 
materiál  
 
 
 
 
 
 
 
 prostorová tvorba a modelování (papír, 
textilie, stavebnice, hlína, modelovací 
hmoty)  
 
 
 
 využití různorodých tradičních i 
netradičních materiálů a jejich kombinací  
 
 
 
 vyjádření vlastních vjemů, zkušeností, 
fantazijních představ, pocitů a emocí 
vybranými prostředky a postupy  
 
 netradiční výtvarné techniky  
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5.3.4 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 
5.3.4.1 POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 
5.3.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Pohybová výchova 
 

Předmět Pohybová výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a ze 
vzdělávacího oboru Pohybová výchova. Učí žáky základním poznatkům, které mohou 
využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí 
fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim 
rozvíjení zdravotních předpokladů pohybových možností. K osvojení potřebných dovedností 
a návyků využívá vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je zaměřen na 
zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení pohybové kultury. Prostřednictvím 
pohybových aktivit přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků, rozvoji řeči, 
pomáhá k odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na 
koncentraci pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických procesů.  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– uplatňování preventivních činností podporujících zdraví  
– dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho 

zlepšení a posílení  
– zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i 

psychickému uvolnění  
– rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností  
– poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a 

omezení  
– odstraňování mimovolních pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin  
– vnímání prožitků z pohybové činnosti  

 
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  2 hodiny týdně 
 
 
Místo realizace 
třídy      plavecký bazén 
tělocvična     hřiště 
sportovní stadion    relaxační místnost 
zimní stadion 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům 
• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  
• orientuje se v okolním prostředí  
• překonává pocity strachu  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
� zařazujeme rozvíjení prostorové a směrové orientace v okolním prostředí 
� zařazujeme časté změny poloh, změny prostředí a rovnovážná cvičení 

 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• reaguje na své jméno 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� podle individuálních potřeb žáka a jeho postižení zvolíme vhodný komunikační systém  
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

190 

� podporujeme samostatnost, poskytujeme časový prostor  
 

Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� vedeme žáky k pozitivním reakcím, usměrňujeme negativní chování  
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 
ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 
 
 
žák by měl  

– získat kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám  
– zvládat podle pokynu přípravu na pohybovou činnost  
– reagovat na pokyny a povely k dané pohybové činnosti  
– mít osvojeny základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů  
– rozvíjet motoriku a koordinaci pohybů a poloh  
– zvládnout uvolnění a zklidnění organismu  
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5.3.3.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pohybová výchova 1. - 10. Ročník 
 
Pohybová výchova 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost 
dokázat se soustředit a spolupracovat při 
pohybových hrách a cvičení 
získat vztah k pohybovým činnostem 
dokázat reagovat na pokyny k vykonání 
pohybu 
zvyknout si spolupracovat při hrách a práci 
s velkým gymnastickým míčem a overballem 
zvyknout si a spolupracovat při motivačních 
a napodobivých hrách 
zvládat chůzi ze schodů i do schodů 
pohybovat se dopředu lezením a plazením 
 
zvládat úchop, hod a chycení míče 
reagovat na pokyny a povely k dané 
pohybové činnosti 
rozvíjet motoriku pomocí rozličného náčiní a 
koordinaci pohybů a poloh 
 
zvládat uchopit ucho rytmického nástroje 
zvládat pohyb jednotlivých částí těla nebo 
celého těla do rytmu hudby  
 
zvládnout uvolnění a zklidnění organismu 
dokázat se koncentrovat při relaxačních 
cvičení 
zvládat jednoduché výdrže při provádění 
jógových cvičení 
 
adaptovat se na vodní prostředí 
plavat za pomoci různých pomůcek 
zvládnout hry ve vodě 
osvojit si základy plaveckých dovedností 
 
zvládnout chůzi po nerovném terénu a ve 
složitějším terénu 
 

pohybové hry a cvičení – motivační a 
napodobivé hry, pohybová cvičení s využitím 
tradičního i netradičního náčiní, průpravné 
hry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
základní manipulace s míčem a drobným 
náčiním  
 
 
 
 
 rytmická cvičení  
 
 
 
 relaxační cvičení; prvky jógových cvičení  
 
 
 
 
 
 plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve 
vodě; plavání za pomoci různých pomůcek; 
základní plavecké dovednosti  
 
 
 turistika a pobyt v přírodě – vycházky, 
pohyb v terénu  
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5.3.4.2 ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
5.3.4.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova 
 

Předmět Zdravotní tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a 
ze vzdělávacího oboru Zdravotní tělesná výchova. Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité 
nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit, 
ale zároveň i korekce zdravotních oslabení. Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost 
žáků, správné držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření musí odpovídat jejich 
fyzickým, psychickým a zdravotním možnostem, zdravotnímu stavu a specifice postižení. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– uplatňování preventivních činností podporujících zdraví  
– dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho 

zlepšení a posílení  
– zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i 

psychickému uvolnění  
– rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností  
– poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a 

omezení  
– odstraňování mimovolních pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin  
– vnímání prožitků z pohybové činnosti  

 
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  4 hodiny týdně 
 
Místo realizace 
třídy      plavecký bazén 
tělocvična     hřiště 
sportovní stadion    relaxační místnost 
zimní stadion 
 
 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům 
• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  
• orientuje se v okolním prostředí  
• překonává pocity strachu  

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 
maximální možnou samostatnost 

� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
� zařazujeme rozvíjení prostorové a směrové orientace v okolním prostředí 
� zařazujeme časté změny poloh, změny prostředí a rovnovážná cvičení 

 
Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• reaguje na své jméno 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
• vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i nonverbálními 

prostředky 
 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� podle individuálních potřeb žáka a jeho postižení zvolíme vhodný komunikační systém  
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   
� podporujeme samostatnost, poskytujeme časový prostor  

 
Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� vedeme žáky k pozitivním reakcím, usměrňujeme negativní chování  
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 
ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 
 
 
žák by měl  

– uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách  
– zaujímat správné základní cvičební polohy  
– zvládat jednoduchá speciální cvičení  
– zvládat základní techniku speciálních cvičení podle pokynů  
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5.3.4.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova      
1. - 10. ročník 
Zdravotní tělesná výchova 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

správně provádět dechová cvičení 
zvládat dechovou vlnu 
zvládat foukání do různých předmětů 
 
s asistencí pedagoga zvládnout správné 
způsoby držení těla v různých polohách 
zlepšovat koordinaci pohybů jednotlivých 
částí těla a svou senzomotorickou 
koordinaci 
zvládnout správnou techniku chůze a 
překonávání překážek 
dokázat správně běžet, udržet směr a 
rozlišit běh od chůze 
zvládat různé druhy skoků a poskoků 
dokázat podlézat a přelézat překážky 
správně uchopovat, házet a chytat míč 
pracovat s malými míčky 
 
zvládat základní techniku speciálních 
cvičení a her podle pokynů 
 
 
naučit se postupně uvolňovat jednotlivé 
části těla  
dokázat koncentrovat se na relaxaci 
soustředit se na dýchání a uvolnění se 
 
dokázat vnímat své pocity 
 
 
adaptovat se na vodní prostředí 
plavat za pomoci různých pomůcek 
zvládnout hry ve vodě 
osvojit si základy plaveckých dovedností 
 

dechová cvičení  
 
 
 
 zásady správného držení těla; rozvíjení 
jemné i hrubé motoriky; koordinace 
pohybů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pohybový režim; pohybové činnosti s 
přihlédnutím ke specifice postižení; 
pohybové hry  
 
 uvolňovací cvičení; relaxační cvičení  
 
 
 
 
 vnímání pocitů při cvičení  
 
 
 plavání – hry ve vodě, cvičení ve vodě, 
plavání za pomoci pomůcek  
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5.3.5  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
5.3.5.1 PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 
5.3.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova 
 

Předmět Pracovní výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a ze 
vzdělávacího oboru Pracovní výchova. Zahrnuje pracovní činnosti, které vedou žáky k získání 
základních pracovních dovedností a návyků. Cíleně se zaměřuje na rozvíjení motorických 
schopností a dovedností, základních hygienických návyků a činností v oblasti sebeobsluhy a 
systematicky je ovlivňuje. Současně dochází i k rozvíjení komunikativních dovedností při 
verbalizaci prováděných činností. Je realizován v průběhu celého základního vzdělávání od 
prvního do desátého ročníku. Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy:  

• Sebeobsluha  
• Práce s drobným materiálem  
• Práce montážní a demontážní  
• Pěstitelské práce  
• Práce v domácnosti  

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti a hygieny při práci.  

Způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a možnostech 
školy a na schopnostech jednotlivých žáků. Učivo je určeno všem žákům, tedy chlapcům i 
dívkám. 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 
Cílové zaměření předmětu 

– získání základních hygienických a sebeobslužných návyků  
– rozvíjení motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních dovedností  
– vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci  
– osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím  
– získání schopností obsluhovat základní domácí spotřebiče  
– porozumění jednoduchým pracovním postupům  
– poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib  
– dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci  

 
–  

Časová dotace 
1.-10. ročník  2  hodiny týdně 
Předmět Pracovní výchova je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace 
 
 
Místo realizace 
třídy 
učebny 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a     
symbolům a je schopen je užívat 

• pozná a rozlišuje základní piktogramy 
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti 
• používá učební pomůcky 

 
Výchovně vzdělávací strategie: 

� vytváříme klidné prostředí, podporujeme pozitivní emoce, podporujeme činnosti 
rozvíjející pozornost a paměť 

�   vizualizujeme jednotlivé činnosti 
� podporujeme alternativní komunikaci se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků 
� postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� účelným nácvikem her a modelových situací upevňujeme dovednosti 

� stálým procvičováním vytváříme a upevňujeme funkční stereotypy 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Na konci základního vzdělávání žák v rámci svých možností: 
 

• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování  
• chápe a plní jednoduché příkazy  

Výchovně vzdělávací strategie: 
� vytváříme modelové situace při každodenním kontaktu a podporujeme u žáků 

maximální možnou samostatnost 
� vhodně s žáky komunikujeme a používáme zažité stereotypy 
 

Kompetence komunikativní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� používáme jednoduchá sdělení, využíváme je ve výuce a vytváříme pro jednotlivce 

alternativní způsob komunikace   
 
Kompetence sociální personální 
 
Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla  
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky  
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Výchovně vzdělávací strategie: 

� sebepoznání u žáků podporujeme pomocí speciálních cvičení a bazální stimulace 
� podporujeme ohleduplnost a spolupráci 

 
Kompetence pracovní 

Na konci vzdělávacího cyklu žák v rámci svých možností: 

• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny 
• poznává a používá předměty denní potřeby 
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje 
• využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály 
• podílí se na jednoduchých praktických činnostech 

Výchovně vzdělávací strategie: 
� vysvětlujeme si nutnost hygienických úkonů a následky špatné hygieny, ve vyšších 

ročnících se seznamujeme s problematikou dospívání 
� vyvozujeme pracovní stereotypy a dodržujeme je 
� důsledně postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu 
� vhodnou formou vysvětlujeme zásady bezpečnosti práce, důsledně dohlížíme na jejich 

dodržování a úspěšné dokončení práce 
� korigujeme pracovní postupy vhodnou motivací  

 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV 
 
1.-10. ročník 

 
SEBEOBSLUHA (SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI)  
 
žák by měl  

– zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání)  
– dodržovat klid a čistotu při stravování  
– umět používat příbor  
– udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí  

 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  
 
žák by měl  

– zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami  

– vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů  
– pracovat podle slovního návodu  
– udržovat pracovní místo v čistotě  
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PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ  
  
žák by měl  

– zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci s jednoduchými stavebnicemi a 
konstruktivními hrami 

 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE  
  
žák by měl  

– provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích  
– pěstovat, ošetřovat a pečovat o nenáročné pokojové i užitkové rostliny  
– používat podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky a náčiní  
– dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na zahradě  

  
 
PRÁCE V DOMÁCNOSTI  
  
žák by měl  

– provádět drobné domácí práce – základní úklid, mytí nádobí, mytí podlahy  
– prostřít stůl pro běžné stolování  
– zvládnout nákup a uložení základních potravin  
– připravit jednoduchý pokrm podle pokynů  
– dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci v domácnosti  
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5.3.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova 1.-10. ročník 
 
Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti) 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládnout základní hygienické návyky a 
sebeobslužné činnosti 
v maximálně možné míře si osvojit 
oblékání a obouvání 
obout a zout si obuv 
uložit si boty do botníku 
složit a uložit oděv do skříňky 
pověsit bundy v šatně na háček 
 
osvojit si návyky osobní hygieny 
zautomatizovat péči o osobní hygienu – 
umytí rukou, užití mýdla a ručníku 
 
dodržovat stravovací návyky a správný 
postup konzumace jídla  
v maximálně možné míře umět používat 
příbor 
umět přichystat místo ke stolování (tác, 
hrneček, talíř, příbor,…) 
v maximálně možné míře dokázat pomoct 
při mytí a úklidu nádobí po jídle 
 

svlékání a oblékání oděvu, oblékání 
jednotlivých částí oděvu, skládání a 
ukládání; obouvání, zouvání a šněrování 
bot 
 
 
 
 
 
hygienické návyky; osobní hygiena, 
spolupráce při hygieně, funkce a 
používání hygienických pomůcek  
 
stolování a stravování, nácvik 
samostatného stolování, používání 
příboru, čistota při stravování  
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5.3.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova 1.-10. ročník 
 
Práce s drobným materiálem 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami  
navlékat korálky, seznámit se 
s modelovacím materiálem, různým 
způsobem zpracovávat papír a karton, 
textil, drát, fólie,… 
tvořit z přírodnin podle návodu učitele 
 
pochopit funkci a vlastnosti jednotlivých 
druhů materiálů a pracovních pomůcek 
dodržovat pořádek na pracovišti a svém 
pracovním místě 
 
seznámit se s tradicemi a zvyky 
maximálně se zapojovat do práce při 
výrobě předmětů souvisejícími 
s tradicemi a zvyky 
 

vlastnosti materiálu a jeho užití 
(přírodniny, modelovací hmota, papír a 
karton, textil, drát, fólie aj.); jednoduché 
pracovní postupy a techniky  
 
 
 
 
 
pracovní pomůcky, funkce a používání 
jednoduchých pracovních pomůcek  
 
 
 
lidové zvyky, tradice, řemesla; užití 
některých jednoduchých technik 
zpracování vybraných materiálů  
 

 
 

5.3.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova 1.-10. ročník 
 
Práce montážní a demontážní 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat elementární dovednosti a činnosti 
při práci s jednoduchými konstruktivními 
hrami a s jednoduchými stavebnicemi 
složit jednoduché puzzle 
pracovat s magnetickou tabulkou 
 
dokázat si hrát s různými druhy stavebnic 
složit komín z kostek  
skládat půlené obrázky 
dokázat sestavit jednoduché modely podle 
návodu učitele  
 
zvládat základní manuální dovednosti, 
souhra oko – ruka, dokázat rozmontovat a 
smontovat jednoduché modely 
dokázat manipulovat s drobnými 

konstruktivní hry (skládačky, puzzle, 
kostky)  
 
 
 
 
 stavebnice, různé typy stavebnic 
plošných, prostorových, konstrukčních  
 
 
 
 
 montáž a demontáž; manipulace s 
jednoduchými předměty  
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předměty denní potřeby 
 

5.3.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova 1.-10. ročník 
 
Pěstitelské práce 
 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

provádět pozorování přírody 
v jednotlivých ročních obdobích  
 
pěstovat a ošetřovat nenáročné pokojové i 
užitkové rostliny, pečovat o ně 
seznámit se s rostlinami rostoucími na 
zahradě, ve skleníku, ve volné přírodě 
 
zvládat úchop a používat podle druhu 
pěstitelských činností správné pomůcky a 
náčiní 
dbát pokynů učitele při práci se 
zahradnickým náčiním 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 
práce při práci na zahradě 
 

základní podmínky pro pěstování rostlin  
 
 
 pěstování rostlin v bytě i na zahradě, 
nenáročné rostliny, rostliny v bytě, na 
zahradě, pěstování ve skleníku  
 
 
 pomůcky a náčiní pro práci na zahradě  
 

 
 

5.3.5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova 1.-10. ročník 
 
Práce v domácnosti 
Školní výstupy 
Žák by měl v rámci svých možností 

Učivo 

zvládat jednoduché domácí práce - 
základní úklid, mytí, utírání a úklid 
nádobí  
dokázat roztřídit příbory a nádobí, vyprat 
drobné prádlo v ruce 
 
prostřít a uklidit stůl pro běžné stolování 
zvládnout základy vhodného chování při 
stolování  
 
zvládnout nákup a uložení základních 
potravin 
 
připravit jednoduchý pokrm podle pokynů 
učitele 
 
 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 
při práci v domácnosti  

drobné domácí práce; základní úklid, mytí 
podlahy, mytí nádobí, praní drobného 
prádla 
  
 
 
 stolování, prostírání stolu, úklid stolu, 
chování při stolování  
 
 
 nákup a skladování základních potravin  
 
 
 příprava pokrmů, příprava studených a 
teplých nápojů, příprava jednoduchých 
pokrmů  
 
 zásady hygieny a bezpečnosti při práci v 
domácnosti  
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5.4 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 
Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků jeho postižení a uplatňuje se ve všech 
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka v průběhu celé školní 
docházky (1.–10. ročník). Ve způsobu hodnocení a při klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci 
zdůrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 
doporučuje užívat různých jeho forem. Žáci jsou hodnoceni formou širšího slovního 
hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními 
vyučujícími. V pololetí a na konci školního roku je žákům vydáno vysvědčení. U žáka je 
hodnocena komplexní práce v celém pololetí. Přihlíženo je k celkové snaze a zájmu o předmět 
a k možnostem a schopnostem žáka. 

Hodnocení je konkrétně rozpracováno v dodatku č.2 
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6. AUTOEVALUACE ŠKOLY  
 
6.1   PROGRAM ŠKOLY 
 
 Cíle 

• školní vzdělávací program 
• individuální vzdělávací potřeby žáků 

   
 Kritéria 

• soulad  realizovaného ŠVP ZŠS s RVP ZŠS a psaným ŠVP ZŠS 
• plnění školního vzdělávacího programu 
• relace mezi ŠVP, vzdělávacími potřebami žáků a podmínkami školy 
• výuka je postavena podle individuálních potřeb žáků 

 
Nástroje 

• řízené rozhovory, skupinové diskuze, dotazníky, práce žáků (portfolio) 
 
6.2   PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Cíle 

• kvalitní materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky,  
            učebnice, technické prostředky ( soulad s předpisy)    

• personální podmínky  vzdělávání (soulad s předpisy) 
• kvalita pracovního prostředí 
• efektivita využívání finančních zdrojů 
• rozvoj ekonomických zdrojů ( projekty ) 

 
 Kritéria 

• tvorba a kvalita podmínek ke vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti žáků a 
pedagogických pracovníků 

• vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat – tzn. vybavení  technikou, 
pomůckami, studijním materiálem, … 

• vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání 
• kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole  
• efektivita využívání finančních prostředků pro další rozvoj školy 
• zabezpečování nadstandartních zdrojů financování (mj. účast v projektech) 

 
Nástroje 

• kontrola, pozorování, skupinová diskuze, dotazník, sebehodnocení vedení školy a 
pedagogických pracovníků,  inventarizace 
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6.3   PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 Cíle 

• průběh vzdělávání odpovídá vzdělávacím potřebám žáků a směřuje k utváření 
cílových  kompetencí, formulovaných ve ŠVP 

• jasné formulování pravidel pro hodnocení  
 

 Kritéria 
• zjišťování vzdělávacích potřeb žáků 
• výuka je postavena podle individuálních potřeb žáků – organizace výuky 
• výuka je založena na počátečních znalostech žáků, je propojena se zkušenostmi žáků 

z reálného života 
• kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, organizace, motivace, metody a 

formy práce, komunikace, hodnocení, klima  
• učitelé mají promyšleny cíle, metody a  postupy výuky,  nástroje i kritéria hodnocení 
• individuální, skupinová a samostatná práce 
• efektivita využívání učebnic, pomůcek, didaktické techniky a  ICT 
• výuka rozvíjí v dostatečné míře oborové dovednosti a klíčové kompetence 

 
Nástroje 

• školní dokumentace, pozorování a kontrola (hospitace, vzorové výrobky, sešity, 
žákovské knížky,..), skupinová diskuze (MS), sebehodnocení pedagogických 
pracovníků, hodnocení žáky (rozhovor, dotazník) 

 
 

6.4  VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Cíle 

• výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání 
 
Kritéria 

• dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP 
• zvládání očekávaných výstupů 
• vysoký stupeň podpory žáků s individuálními vzdělávacími potřebami 
• dovednost spolupracovat 
• dovednost komunikovat 
• pracovní dovednosti 
• úspěšné uplatnění žáků 
• existence společenského a kulturního chování žáků  

 
Nástroje 

• školní dokumentace, pozorování a kontrola (hospitace, vzorové výrobky, sešity, 
žákovské knížky,..), skupinová diskuze (MS), sebehodnocení pedagogických 
pracovníků 

 
 

6.5   PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ 
VZTAHY, PARTNERSTVÍ  
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Cíle 
• kvalita výchovného poradenství 
• přístup k informacím a jejich přenos 
• vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami a jejich dopad na 

vzdělávání 
• vztahy se zřizovatelem a školskou radou 
• klima školy 

 
Kritéria 

• kvalita činnosti výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů 
• přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím 
• poskytování potřebných informací zákonným zástupcům 
• kvalita spolupráce rodičů se školou 
• úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti (PPP,SPC,..) 
• úroveň práce školní družiny 
• existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy 
• úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů 
• existence zřetelně přívětivého prostředí – prevence patologických jevů 

 
Nástroje 

• školní dokumentace, skupinová diskuze, sebehodnocení vedení školy, sebehodnocení 
pedagogických pracovníků, dotazníky pro rodiče 

 
6.6   ŘÍZENÍ ŠKOLY 
 
Cíle 

• plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, plán kontrol,..) 
• efektivita organizace školy 
• metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium,.. 
• systém vedení pedagogických pracovníků – především efektivita výsledků hospitací 
• kontrolní systém 
• dokument – koncepční záměr rozvoje školy 
• dokument – školní řád 

 
Kritéria 

• realizovatelnost koncepčních záměrů – výstupy vlastního hodnocení školy 
• účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy 
• míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy 
• koncepční zajištění personálního rozvoje 
• systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy 
• kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci) 
• kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (pedagogičtí pracovníci) 
• kvalita kontroly provozu 

Nástroje 
• školní dokumentace, skupinová diskuze, sebehodnocení vedení školy, sebehodnocení 

pedagogických pracovníků, hodnocení školy (pedagogičtí pracovníci) 
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6.7   ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 
 
Cíle 

• kvalita výsledků vzdělávání 
• prezentace školy 
• organizace akcí školy – vystoupení, výstav, soutěží,.. 
• spolupráce s partnery 
• dokument – výroční zpráva 

 
Kritéria 

• plnění cílů vzdělávání podle ŠVP vzhledem k podmínkám žáků a zdrojům školy 
• prezentace školy na veřejnosti a odezva 
• organizace vystoupení, výstav,.. 
• účast žáků v soutěžích 
• účast žáků a rodičů na akcích školy 
• kvalita výroční zprávy 

 
Nástroje 

• pozorování, kontrola, skupinová diskuze 
 
 
6.8   ČASOVÉ ROZVRŽENÍ EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ 
 
činnost termín 
1.   Zpracování strategie vlastního hodnocení školy ( plán, 

organizační zabezpečení, realizace, zpracování výsledků 
zprávy, prezentace 

květen - srpen 

2.   Návrh struktury vlastního hodnocení školy srpen - září 
3.   Projednání struktury a metodiky vlastního hodnocení   
      školy s pedagogickou radou 

do konce září 
hodnoceného školního roku 

4.   Ustavení skupin hodnotitelů říjen 
5.   Rozdání  pracovních materiálů hodnotitelům listopad 
6.   Průběh vlastního hodnocení školy prosinec - duben 
7.   Předání a zpracování výsledků (ředitel školy nebo jím   
      pověřená  skupina) 

květen 

8.   Vypracování zprávy červen - září 
9.   Projednání výsledků  vlastního hodnocení školy      
       v pedagogické radě  

do 31. října následujícího 
školního roku 

10. Využití zprávy vlastního hodnocení školy      
      (vyhodnocení, přijetí  opatření) 

listopad 

11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy,     
      rozpočtu, kontroly,..) 

listopad - prosinec 
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7. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
Identifikační údaje: 
Vzdělávací program školní družiny 
 
 
 
 
 

„BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ“ 
 
 
 
 

Školní družina 
Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 
IZO 110018303 
Telefon/fax: 317842610 
e-mail: zvs.vlasim@tiscali.cz 
www stránky: zsvlasim-brezinska.wz.cz 
 
 
 
                      
Předkladatel programu: Mgr.Ilona Benešová, ředitelka školy 
 
Spoluautoři a realizátoři: vychovatelky ŠD, ZŠ Vlašim,Březinská 1702 
 
Zřizovatel školy:   Středočeský kraj 
         Zborovská  11 
         150 21 Praha 5 
 
 
 
Vzdělávací program školní družiny navazuje na  školní vzdělávací program "Krok za 
krokem", zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní 
škola speciální ( Díl I, II )  ZŠ, Vlašim, Březinská 1702. 
Školská rada se vyjádřila k ŠVP ŠD dne: 30.8.2011 
 
 
 
 
       …………………………………. 
        Mgr. Ilona Benešová 

       ředitelka     
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ“ 
ŠKOLNÍ DRUŽINY  

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, VLAŠIM,  BŘEZINSKÁ 1702 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSAH: Charakteristika školní družiny 
  Personální podmínky 
  Materiální podmínky 
  Poslání vychovatelky a její role 
  Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
  Průběžné cíle 
  Očekávané dovednosti – kompetence 
  Činnosti vedoucí k průběžným cílům 
  Časový plán – týdenní skladba činnosti ŠD 
  Charakteristika vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ 
  Specifické cíle 
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Charakteristika školní družiny 
 
ŠD při základní škole Březinská 1702 Vlašim je součástí školy. Prostory pro činnost ŠD jsou 
v přízemí čtyřpodlažní panelové budovy. ŠD dále může využívat prostory školy – kuchyňku, 
výtvarnou dílnu, relaxační místnost, oplocenou zahradu, prostory u školy. Podle časových 
podmínek využívá zimní stadion, zámecký park, lokalitu Březina a hřiště Na Lukách. 
ŠD je pro žáky základní školy zdarma. Navštěvují ji žáci speciální třídy a dále 1. – 9. ročníku.  
Provozní doba ŠD: ranní družina    6.45 –   7.40 
   odpolední družina 11.40 – 14.40  
 
 
Personální podmínky 
 
Vychovatelky ŠD jsou dvě – plně kvalifikované (vychovatelství + SPPG) s dlouholetou praxí. 
Ve svém vzdělání se zdokonalují, navštěvují různé vzdělávací programy, pracovní semináře a 
dílny v rámci DVPP. Během své práce spolupracují s třídními učiteli. Na doporučení SPC je 
přítomen asistent pedagoga. 
 
 
Materiální podmínky 
 
ŠD využívá pro svoji činnost vlastní prostory v přízemí budovy zařízené jako herna. Část 
místnosti je vybavena pro hraní na podlaze, je pokryta kobercem. Druhá část je se stoly           
a židlemi. Herna je vybavena novým nábytkem.  
Vybavení ŠD tvoří stolní a společenské hry, stavebnice, sportovní náčiní, materiál potřebný 
pro výtvarné a pracovní činnosti, knihovnu s dětskými knížkami, televizor, videorekordér, 
radiomagnetofon a počítač. V odpoledních hodinách využívá také relaxační místnost. Pro 
pobyt venku má k dispozici prostory u školy, školní zahradu, hřiště Na Lukách. Na vycházky 
chodí děti do zámeckého parku nebo do lokality Březina. 
 
 
Ekonomické podmínky 
 
Výdaje potřebné pro provoz ŠD jako součásti školy, IZO 110 018 303 jsou rozpočtovány 
vždy na běžný rok. Rozpočet pro rok 2007 činí celkem 297 031 Kč. Pro příští období bude 
tedy výše rozpočtu pro provoz ŠD na příslušný rok vždy součástí dodatku k předmětnému  
ŠVP.   
 
 
Poslání vychovatelky a její role 
 

- probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci 
- vychovává k toleranci a zdravému životnímu stylu 
- při společné činnosti učí děti ke spolupráci, zodpovědnosti a vzájemné pomoci 
- využívá individuálního přístupu k dětem 
- vytváří pravidla soužití ve ŠD 
- motivuje děti k hodnocení činností 
- umožňuje návštěvu ŠD i dětem, které pravidelně ŠD nenavštěvují 
- oceňuje a podporuje všechny děti bez rozdílu úspěšnosti 
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Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 
Škola zajišťuje každoročně proškolení pedagogických pracovníků o bezpečnosti práce            
a provádí o něm záznam s podpisy zúčastněných. 
Vychovatelka má povinnost poučit všechny žáky o bezpečnosti. Poučení provádí v prvních 
dnech provozu ŠD a podle potřeby ho opakuje. Připomenutí bezpečnosti provádí při každé 
činnosti, při práci s novým materiálem, v novém prostředí, před dny volna. O tom, že děti 
byly poučeny, provádí zápis do pedagogické dokumentace. 
 
Průběžné cíle 
 

- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, rozvoj citových vztahů 
- sociální myšlení – tolerance, sociální citlivost 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů a návyků 
- vytvoření povědomí o morálních hodnotách 
- osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody 
- získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 
- podporování zdravé soutěživosti 
- poznávání místní a evropské kulturní hodnoty a tradice 

Cíle vychovatelka plní při každodenní činnosti ŠD. Jsou to činnosti pravidelné, příležitostné a 
spontánní. ŠD dále umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Ve struktuře 
činností jsou zastoupeny činnosti řízené i spontánní.  
Při tvorbě vzdělávacího programu ŠD a jeho následné realizaci vycházíme ze specifik  
a požadavků na pedagogiku volného času. 

- požadavek zajímavosti a zájmovosti 
- požadavek pedagogického ovlivňování volného času 
- požadavek aktivity 
- požadavek citlivosti a citovosti 
- požadavek seberealizace 
- požadavek dobrovolnosti 

 
 
Očekávané dovednosti-kompetence 
 
Činnost ŠD (zájmové vzdělávání) ústí v získávání určitých kompetencí: 
kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 
kompetence sociální a personální 
kompetence občanské 
kompetence pracovní 
 
 
Formy činnosti 
 
1. pravidelné činnosti 
2. příležitostné akce 
3. spontánní aktivity 
4. odpočinkové činnosti 
5. příprava na vyučování 
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Konkrétní formy činností: 
hry a zážitky z ní 
práce s počítačem 
návštěva muzea, knihovny, výstav  
sebeobslužná činnost 
výtvarná a rukodělná činnost 
soutěže 
využívání médií-program PC, televize, rozhlas, video 
práce s knížkou a dětským časopisem 
didaktické hry 
aplikace znalostí 
skupinová práce 
pořádání výstav 
tematické vycházky 
jazyková komunikace 
komunitní kruh 
sportovní hry a soutěže 
exkurze 
práce s mapou 
příležitostné akce ŠD 
vyprávění 
poslechové činnosti 
 
Časový plán 
 
Provoz ŠD probíhá každý den od 6.40 do 7.40 hod a od 11.40 do 14.40 hod.  
 
Týdenní skladba činnosti ŠD  
 6.40 – 7.40 

   - rekreační činnost 
   - odpočinková činnost 
   - hry 
 
11.40 – 12.35 
   - vzdělávací činnosti a hry 
    
12.35 – 13.30 
   - komunitní kruh – obsahuje pozdrav, naslouchání a sdílení prožitků, má motivační 
charakter, svým obsahem a průběhem rozvíjí klíčové kompetence 
   - sebeobslužná činnost – hygiena, kultura stolování 
   - odpočinek po vyučování 
   
13.30 – 14.40 
   - vzdělávací činnosti a hry 
   - rekreační činnosti 
   - společné akce ŠD 
   - kroužek ŠD 
   - příprava na vyučování 
   - pobyt venku 
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Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně, v odpoledních hodinách mají děti vlastní pití. 
Vzdělávací program ŠD navazuje na ŠVP školy ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. 
 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ 
 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o 
živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka.  Vychází z prvotních zkušeností, znalostí 
a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti 
uplatňovat v běžném životě.     
Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi a 
k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního 
stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnost 
mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat. 
 
Vzdělávací obor oblasti“Člověk a jeho svět“ je rozdělen do tematických okruhů. 

1. Místo, kde žijeme 
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas 
4. Rozmanitost přírody 
5. Člověk a jeho zdraví 

 
Specifické cíle 
 
Pro přehlednost jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
 
Vysvětlivky: značky v textu 
Kompetence 

1. kompetence k učení 
2. kompetence k řešení problémů 
3. kompetence komunikativní 
4. kompetence sociální a personální 
5. kompetence občanské 
6. kompetence pracovní 

 
 
 
 
 
 
 
  



ŠVP Krok za krokem ZŠ Vlašim,, Březinská 1702 

214 

1. MÍSTO KDE ŽIJEME 
TEMATICKÝ 
OKRUH 

ČINNOSTI KOMPETENCE 

Naše ŠD 
září 
 
 
 
Naše škola 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chodec, cyklista 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
U nás doma 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
Město, ve kterém 
žijeme 
Průběžně 
 
 
Za humny 
průběžně 
 
Masopust 
únor 
 
 
Jsem Čech, vím, kde 
žiji 
průběžně 

Seznamujeme se s prostory ŠD a s vnitřním řádem 
ŠD. Dodržujeme pravidla soužití a pravidla 
bezpečnosti. 
Hledáme kamarády ve družině. 
Zdobíme ŠD. 
Procházíme školou a seznamujeme se s jejími 
prostory, orientujeme se ve škole. 
Zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje. 
Vytváříme model školy. 
Kreslíme plánek školy a okolí. 
Poznáváme důležité budovy v okolí školy. 
Díváme se z okna. 
Uklízíme v okolí školy. 
Navštěvujeme školní jídelnu. 
Dodržujeme pravidla stolování v jídelně. 
Poznáváme dopravní značky v okolí školy. 
Víme, co patří na chodník, silnici, hřiště. 
Poznáváme dopravní prostředky a výtvarně je 
znázorňujeme. 
Malujeme dopravní prostředky a stavíme je ze 
stavebnice. 
Poznáváme profese – řidič, pilot, kapitán lodi. 
Vyprávíme si o životě naší rodiny, svých zájmech 
a koníčcích. 
Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš 
společný volný čas. 
Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách – kresba, 
malba, koláž. 
Vypravujeme si o rodinných oslavách. 
Popisujeme domy (byty) v nichž žijeme a jejich 
zařízení – kreba, malba, koláž 
Dodržujeme pravidla soužití v rodině. 
Hledáme na mapě města a vesnice v okolí Vlašimi 
Společně výtvarně znázorňujeme naše město. 
Poznáváme historii města – návštěva muzea. 
Na vycházkách hledáme zajímavosti našeho 
města. 
Poznáváme Podblanicko – video, knížky. 
Malujeme cestu do školy. 
Vyprávíme si pověsti. 
Vyprávíme si o masopustních zvycích. Vyrábíme 
masky. 
Vyzdobíme ŠD nejlepšími maskami. 
Učíme se básničky a říkanky. 
Orientujeme se na mapě ČR. 
Čteme Staré pověsti české. 
Poznáváme hlavní město Prahu – sledujeme filmy 

3,6,5,1 
 
 
 
 
 
6,3,4,1 
 
 
 
 
 
 
 
2,1,6,5,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5,6 
 
 
 
 
3,5,6,1 
 
 
 
6,1,5 
 
 
1,5,4,6 
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2. LIDÉ KOLEM NÁS 

TEMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI KOMPETENCE 
Vizitka naší rodiny 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den matek 
květen 
Přátelství, kamarádství 
průběžně 
 
 
 
Učíme se toleranci a 
pořádku 
průběžně 
Čas adventní 
listopad, prosinec 
 
 
 
 
 
Kouzelný čas Vánoc 
prosinec 
Velikonoce 
březen, duben 
 
 
 
 
 
 
 
V naší jídelně 
průběžně 
 
 
 
 
Máme rádi pohádky 
průběžně 
 

Představujeme povolání našich rodičů – 
předvádíme, kreslíme. 
Povídáme si o prarodičích. 
Zjišťujeme narozeniny a jmeniny svých 
blízkých. 
Připravujeme přáníčka. 
Hrajeme si na zaměstnání, řemesla. 
Povídáme si o širší rodině. 
Učíme se vyjmenovat všechny členy naší 
rodiny. 
Vyrábíme dárky pro maminky. 
Zhotovujeme přáníčka.  
Připomínáme si Den dětí a zhotovujeme 
dárky. 
Hrajeme si na malíře a malujeme portrét 
kamaráda. 
Při hře zjišťujeme, jak se známe. 
Uklízíme si své tašky 
Věnujeme se sebeobslužné práci. 
Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly. 
Vyzdobíme si družinu. 
Připravujeme si dárky. 
Vyprávíme si vánoční příběhy. 
Čteme si o Vánocích. 
Vyprávíme si o vánočních zvycích. 
Posloucháme koledy. 
Pozorujeme výzdobu měst, ulic, obchodů. 
Vyrábíme vánoční ozdoby. 
Vytváříme si betlém. 
Naši hernu si vyzdobíme vánočními motivy. 
Učíme se ozdobně zabalit dárky. 
Vyrábíme přáníčka. 
Zkoušíme vánoční zvyky. 
Čteme si o národních a místních zvycích 
spojených s jarem. 
Malujeme a zdobíme kraslice. 
Zdobíme okna a hernu symboly Velikonoc. 
Učíme se a posloucháme koledy, říkanky.  
Při stolování dodržujeme základní hygienické 
návyky. 
Hodnotíme vzájemné chování u stolu. 
Dodržujeme zásady správného stolování. 
Seznamujeme se s pravidly slušného chování 
ve veřejných prostorách. 
Čteme z pohádkových knížek. 
Prohlížíme si dětské časopisy. 
Navštěvujeme školní i místní knihovnu. 

3,1,6,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3,5,6 
 
1,4,5,6 
 
 
 
 
1,4 
 
 
6,1,5 
 
 
 
 
 
 
1,2,6 
 
1,6,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,6,1 
 
 
 
 
 
1,6,2 
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Známe kouzelná 
slovíčka 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhledáváme pohádkové knížky. 
Z různých materiálů tvoříme postavičky 
z pohádek. 
Vyrábíme záložky do knihy. 
Ilustrujeme pohádkové příběhy. 
Besedujeme o ,,kouzelných slovech” - 
(děkuji, prosím, omlouvám se) a jejich 
významy. 
Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat 
ruku, požádat o něco, poděkovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,4 
 
 
3,5,4 
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3. LIDÉ A ČAS 
TEMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI KOMPETENCE 
Náš denní režim 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendář 
průběžně 
 
 
Měření času 
průběžně 
Když jsme byli malí 
průběžně 
Kronika družiny 
průběžně 
Putování s časem 
průběžně 
Poznáváme vesmírné 
prostory 
průběžně 

Vyprávíme si o zásadách pravidelného 
denního režimu. 
Kreslíme, co nás nejvíce baví, co musíme 
dělat každodenně. 
Společně připravujeme činnost ŠD. 
Zjišťujeme, čemu říkáme aktivní odpočinek. 
Plánujeme správný režim jednoho běžného 
dne, týdne. 
Vyprávíme si na téma „Jak jsem strávil 
víkend”. 
Kolektivně vytváříme leporelo našich 
činností.  
Tvoříme roční kalendář důležitých akcí. 
Připravujeme společně náměty na vycházky. 
Připomínáme si, co se nám líbilo v přírodě – 
kreslíme obrázky. 
Ukazujeme si měřidla času. 
Vyrábíme papírové hodiny. 
Prohlížíme si fotografie. 
 
Zakládáme kroniku ŠD – pokračujeme v ní.  
 
Poznáváme pravěká zvířata. 
Promítáme si filmy. 
Učíme se roční období. 
Rozlišujeme den a noc. 
Povídáme si a naší planetě Zemi – zhotovíme 
její model. 
 
 

1,6,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,1 
 
 
 
1,6 
 
2 
 
3 
 
6,1,3 
 
1,3,6 
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4. ROZMANITOST PŘÍRODY 
TEMATICKÝ 
OKRUH 

ČINNOSTI KOMPETENCE 

Barevný podzim 
září, říjen, listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bílá zima 
prosinec, leden, 
únor 
 
 
 
 
 
 
Zelené jaro 
březen, duben, 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voňavé léto – 
pole, sad 
červen 
 
 
 
 
 
Kniha přírody 
průběžně 

Pozorujeme podzimní přírodu. 
Učíme se písničky a básničky. 
Malujeme změnu v podzimní přírodě. 
Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti a 
vůně. 
Modelujeme podzimní ovoce a zeleninu. 
Chodíme na vycházky. 
Vyrábíme obrázky z přírodnin. 
Napodobujeme hlasy zvířat. 
Poznáváme plody stromů. 
Sbíráme kaštany a žaludy, přírodniny. 
Kreslíme a malujeme oblíbené zvíře. Vyrábíme 
draky. 
Hrajeme pexesa s obrázky živočichů a rostlin. 
Učíme se poznávat jedlé a jedovaté houby. 
Sledujeme změny v přírodě, život zvířat. 
Čteme si o přírodě a jejich proměnách. 
Učíme se básničky se zimní tematikou. 
Pomáháme zvířatům přežít zimu – sběr plodů, 
výroba krmítek. 
Pozorujeme stopy zvířat ve sněhu. 
Malujeme zimní přírodu. 
Čteme příběhy o zvířatech. 
Pečujeme o pokojové rostliny. 
Pozorujeme jarní přírodu na poli a v zahradě. 
Malujeme první jarní květiny. 
Kreslíme mláďata domácích zvířat. 
Sbíráme léčivé byliny. 
Chodíme na vycházky – chování v přírodě. 
Připomeneme si 22. duben – Den Země. 
Sejeme semínka rostlin, pozorujeme jejich vývoj. 
Zhotovujeme herbář. 
Udržujeme čistotu v okolí školy. 
Poznáváme rostliny na poli, v sadu a u řeky. 
Staráme se o kvetoucí rostliny – zalévání, 
okopávání. Hovoříme o vodě a významu vody. 
Pozorujeme a kreslíme vodní živočichy. 
Chodíme na vycházky k řece Blanici. 
Vysvětlujeme si ochranu vodních toků. 
Věnujeme se letním aktivitám. 
Povídáme si o bezpečných prázdninách. 
Pomáháme při úklidu svého bydliště, školy a školní 
družiny. 
Vytvoříme plakát ke Dni Země. 
Třídíme odpad do kontejnerů. 
Poznáváme lesní plody – jedovaté, léčivé. 
Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě. 

1,6,2,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,6,5,4 
 
 
 
 
 
 
 
6,1,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,6 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,5,6,3 
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5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
TEMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI KOMPETENCE 
Pečujeme o své zdraví 
průběžně 
 
 
 
 
 
Náš zdravý jídelníček  
průběžně 
 
 
 
 
 
 
Chci být zdravý 
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
Příroda léčí 
průběžně 
 
Co nás může ohrozit 
průběžně 

Vyprávíme si o otužování a zdravém životním 
stylu. 
Kontrolujeme běžnou denní hygienu, čistotu 
oděvu a jeho vhodnost. 
Hovoříme o osobní hygieně a jejím významu. 
Známe posloupnost jednotlivých úkonů 
osobní hygieny. Dbáme na hygienu rukou. 
Sestavujeme zdravý týdenní jídelníček. 
Známe význam zdravé výživy a pitného 
režimu. 
Kreslíme ovoce a zeleninu. 
Hledáme obrázky zdravých potravin. 
Poznáváme potraviny podle chuti a vůně. 
Sestavujeme desatero zásad zdravé výživy. 
Tvoříme pyramidu jídel. 
Zajímáme se o zdravotní prevenci. 
Vyprávíme si o režimu dne. 
Učíme se ošetřovat drobná poranění. 
Jdeme ke zdravotnímu středisku. 
Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům. 
Dodržujeme pitný režim. 
Hrajeme si na lékaře a pacienta. 
Povídáme si o péči o náš chrup. 
Malujeme zubní hygienické potřeby. 
Vyhledáváme bylinky v atlase rostlin. 
Sbíráme a sušíme léčivé byliny, víme, k čemu 
slouží. 
Známe důležitá telefonní čísla. 
Učíme se telefonovat – oznámíme úraz, 
přivoláme pomoc. 
Seznamujeme se s nebezpečím drog, alkoholu 
a cigaret. 
Vyprávíme si o právech a povinnostech dětí. 
Kreslíme návrhy plakátů proti kouření a 
užívání dalších návykových látek. 
Chodíme do přírody, na školní zahradu, na 
hřiště. 
Orientujeme se v přírodě. 
Hrajeme pohybové a míčové hry. 
Seznamujeme se s pravidly míčových her. 
Chodíme bruslit, sáňkovat a bobovat. 
Kreslíme sportovce a plakáty. 
Víme, co je fair – play. 
 
 
 
 
 

1,6,2 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,6 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3,6 
 
 
1,2,3,4,5,6 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 
ZKRATKY  NÁZVŮ  VYUČOVACÍCH  PŘEDMĚTŮ: 
 
PŘEDMĚT ZKRATKA 
Čtení ČT 
Psaní PS 
Řečová výchova ŘV 
Matematika M 
Informatika INF 
Prvouka PR 
Člověk a společnost ČaS 
Člověk a příroda ČaP 
Hudební výchova HV 
Výtvarná výchova VV 
Výchova ke zdraví VZ 
Tělesná výchova TV 
Pracovní činnosti PČ 
Předměty speciálně pedagogické péče PSP 
Rozumová výchova RV 
Smyslová výchova SV 
Pohybová výchova Poh.V 
Zdravotní tělesná výchova ZTV 
Pracovní výchova PV 
 
 
 
 
ZKRATKY  NÁZVŮ  PRŮŘEZOVÝCH  TÉMAT: 
 
PRŮŘEZOVÉ TÉMA ZKRATKA 
Osobnostní a sociální výchova OSV 
Multikulturní výchova MKV 
Environmentální výchova EVV 
 
 
 
 
ZKRATKY POUŽITÉ V KAPITOLE AUTOEVALUACE: 
 
NÁZEV ZKRATKA 
Vlastní hodnocení školy VHŠ 
Školní vzdělávací program ŠVP 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 
Metodické sdružení MS 
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