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Příloha č.1: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou považováni ti, kteří k naplnění 
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv  
na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření (dále jen PO). Pravidla pro 
použití PO školou a začlenění do jednotlivých stupňů stanovuje vyhláška  
č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. PO jsou poskytována bezplatně a podle organizační, 
pedagogické a finanční náročnosti se člení do pěti stupňů. PO prvního stupně poskytuje škola. PO druhého 
až pátého stupně jsou uplatňována pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ).  

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými PO škola reflektuje, že se žáci  
ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech odlišují. Účelem poskytování PO je plné 
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem  
na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagogové také přizpůsobují své vzdělávací strategie na 
základě stanovených PO.  

PO jsou školou poskytovány bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a poté, co zákonný zástupce 
žáka udělil ve škole písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. Škola může zpracovat plán 
pedagogické podpory (dále jen PLPP), který zahrnuje zejména popis obtíží  
a SVP žáka v případě poskytnutí PO prvního stupně. Pro žáky s přiznaným PO druhého  
až pátého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), vyžadují-li  
to SVP žáka a doporučí-li tuto skutečnost ŠPZ. Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci PO 
upravit očekávané výstupy. Vzdělávací obsah se upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 
požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo  
k dosažení jejich osobního maxima. Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými PO od třetího 
stupně jsou předmětem metodické podpory (formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). V IVP 
žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a 
čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů 
změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 

Pro žáky s přiznanými PO spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy 
individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a 
pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na 
stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění. Časová dotace na 
předměty speciálně pedagogické péče je poskytována  
z disponibilní časové dotace. Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich 
specifika. Mezi PO, která se kromě běžných pedagogických opatření  
ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních 
schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně 
pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné  
a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových 
dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 

Systém péče o žáky s přiznanými PO ve škole 

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který odpovídá za spolupráci  
se ŠPZ v souvislosti s doporučením PO žákovi s SVP. Případná tvorba, realizace  
a vyhodnocování PLPP je prováděna na základě pokynu ředitele školy. Na PLPP participuje učitel 
příslušného předmětu ve spolupráci se školním speciálním pedagogem nebo školním psychologem popř. 
výchovným poradcem.  

Tvorba, realizace a vyhodnocení IVP je prováděna na základě pokynu ředitele školy. Na IVP participuje 
učitel příslušného předmětu, třídní učitel, školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce.  



 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými PO 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní: 

● uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při 
stanovování obsahu, forem i metod výuky, 

● realizaci všech stanovených PO při vzdělávání žáků, 
● při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání 

v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost,  
● při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní 

komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá 
jeho vzdělávacím potřebám,  

● v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky s SVP nebo dělení a spojování 
vyučovacích hodin,  

● pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na 
deset ročníků,  

● formativní hodnocení vzdělávání žáků s SVP,  
● spolupráci se zákonnými zástupci žáka, ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště,  
● spolupráci s ostatními školami. 

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Za nadaného žáka je považován jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 
vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka  
se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., v platném znění považuje žák, jehož rozložení schopností 
dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo  
v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola při tvorbě a realizaci ŠVP vytváří podmínky k co největšímu využití osobnostního potenciálu každého 
žáka s ohledem na jeho individuální možnosti, schopnosti a dovednosti (tomto odpovídá i vedení výuky, 
které plně podporuje uplatnění nadání v podmínkách školy). Škola využívá pro podporu nadání a 
mimořádného nadání PO podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého 
stupně podpory. Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům s 
SVP.  

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola umožní: 

● tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP (pokud je třeba) na základě pokynu ředitele školy ve spolupráci 
se školním speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným poradcem popř. jinými 
odborníky, 

● tvorbu, realizaci a vyhodnocování IVP (při doporučení ŠPZ) u těchto žáků na základě pokynu ředitele 
školy a ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným 
poradcem popř. jinými odborníky. 

 

Přehled PO 

Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím PO. Pro žáky je podpora bezplatná. PO mají definovanou 
finanční náročnost, která pokud již není státem hrazená (maturity, závěrečné zkoušky atd.), je vyjádřena ve 
formě kódového označení v přehledu PO (příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění). Kód 



uvádí školské poradenské zařízení do doporučení  
ke vzdělávání žáka se SVP. Škola následně přenese kód normované finanční náročnosti zvolených PO do 
matriky. 

Hlavní PO zahrnují:  

● poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně školní psycholog, 
školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc ŠPZ, 

● úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro vzdělávání žáků se SVP, 
které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, intenzivnější výuku českého jazyka 
pro cizince a etnické menšiny, úpravu výuky u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již 
zmíněné úpravy v hodnocení žáků, v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také 
možnost prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.), 

● úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání (respektují se poskytované PO včetně způsobu 
vzdělávání), poskytovaná PO se v případě potřeby uplatňují  
i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání, 

● úpravu výstupů ze vzdělávání: upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých  
je možné úpravy očekávaných výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a také skupiny žáků, pro které 
je možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci se zrakovým a sluchovým postižením, případně žáci 
s kombinovaným postižením atd.), 

● využívání IVP: návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ, za zpracování IVP je zodpovědná 
škola. Na zpracování se podílí školské poradenské zařízení, škola, zákonný zástupce nebo zletilý 
žák. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a 
poskytuje žákovi, zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu. Škola seznámí s IVP všechny 
vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým 
podpisem, 

● asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka (například speciálního pedagoga), 
● úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového jazyka a 

přepisovatelů, 
● možnost uplatnit augmentativní a alternativní formy komunikace, 
● možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách, 
● úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek, 
● poskytování PO ve školských zařízeních, která se podílejí na vzdělávání žáka, případně na přípravě 

na vzdělávání žáka (především o družiny, školní kluby), rozsah podpory je limitován dobou, kterou 
žák v těchto zařízeních tráví (popis je uveden v příloze č. 1 – PO ve vyhlášce č.27/2016 Sb., v platném 
znění,  

● po vydání doporučení má škola maximální dobu 4 měsíců pro vytvoření doporučených podmínek 
(vydaných ŠPZ) pro vzdělávání žáka a zajištění PO. Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit 
bezodkladné poskytování doporučeného PO, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě 
informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu nezbytně nutnou 
jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Shledá-li škola, že PO nejsou dostačující nebo 
nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi 
nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci ŠPZ (škola volí obdobný postup 
v případě, že PO již nejsou potřebná). 

 

 

Opatření realizovaná školou – PO 1. stupně 

Škola volí PO prvního stupně, pokud má žák při vzdělávání takové obtíže, kdy je nezbytné jeho 
vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách  
a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, úpravy hodnocení, začleňování do 
komunikační a sociální sféry třídy. Škola může zpracovat PLPP, který zahrnuje zejména popis obtíží a 
SVP, PO prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména 



v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění 
individuálních vzdělávacích potřeb žáka  
při vzdělávání. Pokud se ani s dostatečnou podporou vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend se se 
zlepšovat, případně je stav trvalý nebo dokonce horší, je vhodné žákovi a zákonným zástupcům 
doporučit, aby navštívili ŠPZ. Škola ŠPZ poskytne PLPP (pokud byl realizován) a vyplněný školní 
dotazník.  

Poskytování PO prvního stupně, škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících  
od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k 
naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci 
žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  
Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení 
školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně. 

 

Opatření, které škola realizuje na základě doporučení ŠPZ – PO druhého až pátého stupně 

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který zodpovídá za spolupráci  
se ŠPZ z hlediska PO žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (např. předání PLPP, pokud se žák 
podle něj vzdělával). Škola poskytuje ŠPZ součinnost např. ve smyslu využití možnosti personálních a 
materiálních podmínek školy poskytovaných jako PO jiným žákům školy nebo při vyjádření školy před 
vydáním doporučením ŠPZ vzhledem k navrhovaným PO.  

Situace A: zákonný zástupce žáka respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám  
k návštěvě ŠPZ.  

ŠPZ provede posouzení SVP žáka a do 30 dnů od návštěvy vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření (není-
li třeba vyjádření dalších odborníků). Pro rodiče a školu pak vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze 1 doporučení. 
Toto neplatí, pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona 
nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření 
nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách (např. žák 
s kombinovaným postižením). 

Situace B: Zákonný zástupce žák a přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za 
účelem nastavení PO ve vzdělávání žáka a způsobil tak žákovi obtíže  
při vzdělávání, protože škola sama dostatečná PO vytvořit nemůže. V této situaci se může škola obrátit na 
zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o 
součinnost. Tato varianta je považována za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými 
cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka (podrobněji viz materiál tzv. informačním balíčku Metodické 
doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním). 

 

Doporučení ke vzdělávání žáka s SVP 

Doporučení vystavuje ŠPZ, výsledky v něm uvedené nesmí být starší než 6 měsíců. Při vydání zprávy 
a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti 
podat žádost o revizi. Doporučení je předáno škole a zde  
je následně projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem všech participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) 
a podepsáno rodičem či zletilým žákem.  

Navržená a vzájemně odsouhlasená PO by se měla začít školou realizovat neprodleně, nejpozději do 4 
měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud tak škola z různých důvodů neučiní, je nezbytné opětovně 
vyhodnotit její postup a případně domluvit restrukturalizaci PO. ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu 
zvolených podpůrných opatření nejpozději po roce od jejich přidělení (v případě asistenta pedagoga, 
dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící…). 
jinak jejich platnost trvá zpravidla 2 roky. 



 

Žáci s odlišným mateřským jazykem 

     Na úrovni školy před přijetím žáka s OMJ proběhne v rámci přípravné fáze pohovor s rodiči s cílem zjistit 
základní informace o žákovi, zprostředkovat informace rodině a nastavit pravidla vzájemné spolupráce. 
Porozumění žáka v prvních dnech ve škole může být usnadněno vizuálními komunikačními pomůckami 
(mapky, plány, obrázky…). Pokud je třeba, bude mu poskytnut například z řad vyšších ročníků nebo 
z paralelního ročníku někdo, kdo je schopen žákovi s OMJ alespoň rámcově tlumočit informace. Jako 
efektivní se ukazuje využití tzv. patronů (podle věku dítěte). V počátcích plnění povinné školní docházky bude 
u žáka s OMJ provedena orientační jazyková diagnostika školním speciálním pedagogem. Podle potřeby 
budou aplikována PO. 

Tabulka PO pro žáky s OMJ 

 PO první 
stupeň 

PO druhý stupeň PO třetí stupeň 

Kdo? Žáci 
s pokročilou 
znalostí 
českého 
jazyka. Kteří 
potřebují 
podporu 
především 
v jednotlivých 
předmětech. 

Postačí mírné 
úpravy 
v režimu 
školní výuky a 
domácí 
přípravy. 

Žáci s nedostatečnou znalostí 
vyučovacího jazyka (úroveň 
znalostí českého jazyka B1- 
B2). Je nutná úprava 
organizace a metod výuky. 

Žáci s neznalostí vyučovacího jazyka 
(úroveň znalosti českého jazyka 0- A1 -
A2). Může vyžadovat znatelné úpravy 
v metodách práce, organizaci a průběhu 
vzdělávání, úpravě ŠPV a hodnocení 
žáka. 

Podmínky 
pro 
poskytnutí 
PO 

Nastavuje 
sama škola. 

Poskytována na základě 
doporučení ŠPZ. 

Poskytována na základě doporučení 
ŠPZ. 

Formy PO Pokud je třeba 
– plán 
jazykové 
podpory, plán 
pedagogické 
podpory 

Pokud ŠPZ navrhne – IVP, 

3 hodiny ČJ týdně, max 120 
hodin ročně 

speciální učebnice 

pedagogická intervence 

speciálně-pedagogická péče 

Pokud ŠPZ navrhne – IVP, 

3 hodiny ČJ týdně, max 200 hodin ročně 

speciální učebnice 

pedagogická intervence 

speciálně-pedagogická péče 

úprava výstupů a obsahu vzdělávání 

asistent pedagoga 

prodloužení délky vzdělávání o 1 rok. 

 

 

Příloha č. 2: Nepovinné předměty 



Nepovinný předmět náboženství 

Charakteristika: 

     Náboženství se vyučuje jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému 
danou církví nebo náboženskou společností přihlásí alespoň 7 žáků školy.  

     Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které na sebe spirálovitě navazují a 
cyklicky se prolínají. Předmět se vyučuje v hodinové dotaci 1 hodina týdně a jako nepovinný předmět nečerpá 
hodinovou dotaci z hodin stanovených RVP ZV. Předmět dále rozvíjí obsahy průřezových témat. Ty jsou 
rozvedeny přímo v osnově. Předmět se podílí na strategii rozvíjení klíčových kompetencí školy, vedle toho 
nabízí i své vlastní strategie. 

Kompetence k učení 

1. Třídí informace a na základě jejich propojení je efektivně využívá v procesu učení a ve svém 
praktickém křesťanském životě.  

2. Žák operuje ze základních termínů, znaky a symboly a pomocí učitele je dokáže vysvětlit a uvést do 
souvislostí.  

3. Samostatně pozoruje a kriticky posuzuje výsledky svého jednání, z nich pak vyvozuje závěry pro 
využití v budoucnosti.  

 

Kompetence k řešení problémů 

1. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém. 
2. Učí se kritickému myšlení, s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a 

nést za ně zodpovědnost.  
 

Kompetence komunikativní 

1. Vyjadřuje své myšlenky a názory, poslouchá „promluvám“ druhých lidí, rozumí jim, vhodně na ně 
reaguje.  

2. Rozlišuje různé typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, znaků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků.  

3. Využívá informační a komunikační prostředky a technologie.  
Předmět seznamuje s možnostmi mediálních prostředků a učí je využívat pro získávání informací 

 

Kompetence sociální a personální 

1. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.  
2. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení daného úkolu a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a říkají a dělají.  
 

Kompetence občanské 

1. Žák si váží vnitřních hodnot člověka, je schopen se vcítit do situace ostatních lidí, odmítá útlak a 
hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.  

2. Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících života zdrví člověka. 

 

Kompetence pracovní 

1. Ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a pomůcky, dodržuje 
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky.  

 

Průřezová témata 



 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Nepovinný předmět náboženství lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k rozvoji schopností 
poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidských vztahů a morálnímu rozvoji. 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

     Skrze využití tematických okruhů enviromentální výchovy v hodinách nepovinného předmětu náboženství 
vedeme žáky k poznání a k pochopení komplexnosti a složitosti vztahu člověka a životního prostředí, 
rozvíjíme vztah odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince; ovlivňujeme v zájmu udržitelnosti 
rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

     Průřezové téma Mediální výchova v nepovinném předmětu náboženství plní v 1. vzdělávacím období 
funkci spíše rozlišovací a orientační. Pomáhá žáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. Žák je 
seznámen s různými médii, ve kterých se pracuje s křesťanskou tematikou, a s jejich využitím v oblasti 
sebevzdělání i osobním životě 

 

Strategie k rozvíjení klíčových kompetencí  

pro I. výukový blok 
(1. – 3. třída) 

 

Ročníkové výstupy pro I. ročník  

Bůh mě má rád 

 
Žák na konci roku: 

1. oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky a to i v jeho širších sociálních 
kontextech a je připraven je podle svých sil uskutečňovat ve svém životě 

2. je otevřený vůči křesťanskému postoji: jsem Bohem milován skrze Ježíše Krista. 
3. objevil hodnotu daru, rozezná atmosféru slavení od běžného setkání 
4. zná a rozumí základní biblické události vztahující se k vánocům a některé události a příběhy 

z Ježíšova života 
5. projevuje schopnost následovat Ježíše  - uvědomuje si co je to být křesťanem 
6. popíše základní symboly postu a velikonoc a uvědomuje si jejich hodnotu v křesťanství 
7. objevil a poznal hlavní biblické postavy a chápe je jako vzory jednání pro svůj život 
8. zná základní pojmy víry, uvědomuje si, že patří do společenství církve, kde se učí prožívat Boží 

lásku s lidmi 
9. chápe skutečnost modlitby a umí ji použít ve svém životě 

 



 

 

Učivo                       Téma 

1.1.1. každý člověk je originál a všichni tvoříme jednotu 

1.1.2. vnímáme „řeč“ obyčejných věcí kolem sebe a učíme se 
naslouchat svému okolí a tím se učíme pozitivnímu vztahu 
k Bohu, který vede k rozhovoru s ním 

1.1.3. uvědomění si pozitivního prožitku z projevu důvěry a lásky a 
potřeby poděkovat za něj 

1.1.4. rozeznáváme co kladného i záporného můžeme svým chováním 
způsobit 

1.1.5. učíme se skrze modlitbu o pomoc pro své bližní 

1.1.6. vysvětlit symboliku společného stolu pro rodinné slavnosti, při 
společném jídle, při narozeninách atd. 

1.1.7. učíme se vidět kolem sebe znamení křesťanského světa, učíme 
se znamení kříže a vnímáme modlitbu jako rozhovor s Bohem 

1.1. kdo jsem Já a život ve společenství 

 

Bůh mě má rád a je se mnou 

 

1.2.1. seznámení se s významem pojmu advent 

1.2.2. přiblížení si biblických postav Marie a Josefa jako rodičů Ježíše 

1.2.3. základní biblické události o narození Ježíše, jako světla, které 
ukazují na cestu 

1.2. objevení smyslu adventu a Vánoc 

 

1.3.1. první seznámení Biblí 

1.3.2. proměnit smutek v radost – svatba v Káni Galilejské 

1.3.3. mohu se stát Ježíšovým učedníkem – Ježíš povolává učedníky 

1.3.4. vím na koho se mohu obrátit s prosbou o pomoc – utišení bouře 

1.3.5. stát se jistým ve svém životě - dům na skále a na písku 

1.3.6. úcta k nemocným a postiženým - uzdravení slepého 

1.3. porozumění náboženské formě řeči 
Bible na příbězích Ježíšova života 

 

1.4.1. vědomé vstoupení do postní doby a poznání znamení kříže 

1.4.2. seznámení se základními biblickými událostmi: 

Svatého týdne:  

o vjezd do Jeruzaléma 

o Poslední večeře 
o Velikonoční liturgie 

1.4.3. vnímání symbolů: bolesti, smutku, světla, tmy, zvonů, 
velikonoční svíce 

1.4.4. neděle je dnem, kdy oslavujeme Ježíšovo zmrtvýchvstání 

1.4.5. seznámení s událostí seslání Ducha Svatého 

1.4. uvedení do období postní doby a 
slavnosti Velikonoc, kdy křesťané slaví 
vítězství života nad smrtí 

 

 

1.5.1. moje maminka a Maria „maminka všech lidí“ 

1.5.2. uvědomění si, že patřím mezi Ježíšovy přátele, že patřím do 
církve, kde spolu s druhými žiji své radosti a problémy a 
scházím se ke společné modlitbě 

1.5.3. naučit se modlitbu Otče náš a rozlišit modlitbu díků, proseb a 
chval 

1.5. objevení, že církev je duchovní 
rodina 

 



 

Ročníkové výstupy pro II. ročník 

Bůh nás zve 

 

Žák na konci roku: 

1. je si vědom působení Boha v dějinách spásy a přijal pozvání ke spolupráci a ke společnému životu 
s druhými a na základě zkušenosti rozpoznávání, že Bůh a já patříme k sobě 

2. na základě prožívání liturgických slavností, náboženských symbolů a biblických příběhů pochopil, 
jak lidé žijí ve vztahu s Bohem 

3. orientuje se v biblické zprávě o stvoření a v základech dějin spásy, které se dotýkají samých 
základů lidského i křesťanského života 

4. umí prožívat období adventu jako čas očekávání a popíše křesťanské poselství Vánoc 
5. disponuje základními znalostmi o Ježíšově působení a uskutečňuje první kroky v následování 

Ježíše ve svém životě 
6. objevil vnitřní rozměr vnitřního světa své osobnosti a projevil zájem o cvičení základních prvků 

rozvoje vnitřního duchovního světa: ztišení, vnitřní soustředění a vnímání významu událostí 
zažitých ve světě kolem 

7. má vhled do základních druhů křesťanských modliteb a využívá je k rozhovoru s Bohem; na základě 
vnějšího podnětu je schopen vyjádřit svůj postoj k modlitbě 

 

 

Učivo            Téma 

2.1.1. Boží přítomnost ve stvořeném světě, ve společenství bratrů a sester i ve 
světě techniky 

2.1.2. na základě poznatku, že Bůh zná každého z nás jménem a má nás rád, 
vnímám stvořený svět jako znamení Boží lásky 

2.1.3. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz; vše co učinil Bůh bylo dobré 

2.1.4. seznámení s příběhem o pádu člověka; objevit schopnost rozlišovat 
dobro a zlo a jejich důsledky 

2.1.5. základní biblické příběhy z počátků dějin spásy 

2.1.6. seznámení s životním příběhem světců, jako příklad k následování 
(Tarzicius, Dominik Sávio, Marie Goretti) 

2.1. stvoření světa a první hřích 
člověka 

 

2.2.1. seznámení se symbolikou adventního věnce a praktického uvádění do 
adventní doby, jako přípravy na příchod milující osoby 

2.2.2. naučit se formulovat a chápat slova modlitby „Zdrávas Maria“ 

2.2.3. Vánoce připomínají a symbolizují narození Ježíše Krista (Bůh vstupuje 
na tuto zem), jako největší dar Boha vůči člověku 

2.2. Advent a Vánoce jako čas 
očekávání radostné zvěsti 

 

2.3.1. první odhalení Ježíšova poslání – dvanáctiletý Ježíš v chrámě 

2.3.2. Ježíšovo ztotožnění s člověkem – Ježíšův křest 

2.3.3. Učit se odolávat pomocí modlitby pokušením – Ježíš na poušti 

2.3.4. zkušenost důvěry a strachu – Ježíš kráčí po moři 

2.3.5. význam přátelství a pomoci bližnímu – Ježíš uzdravuje a pomáhá 

2.3. evangelijní příběhy Ježíšova 
života 

 

2.4.1. seznámení s liturgií Popeleční středy – symbolika popela 2.4. proniknutí do liturgie postní a 
velikonoční doby 



2.4.2. pronikáme do základních biblických událostí Svatého týdne: - 
vjezd do Jeruzaléma 

o poslední večeře 
o příběh pašijí 

2.4.3. poznáváme liturgii velikonočního třídenní a uvědomujeme si podle 
svých možností jejich smysl 

2.4.4. uvědomění si symboliky velikonoční svíce a Ježíšova zmrtvýchvstání 
jako největšího zázraku křesťanské víry 

 

2.5.1. zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje apoštolům a zve je k následování 

2.5.2. nejdůležitější události Mariína života, jako vzoru křesťana 

2.5.3. pomoc bližním - milosrdný Samaritán (Charita) 

2.5.4. působení Božího slova – podobenství o rozsévači 

2.5.5. příběh seslání Ducha Svatého, který zbavuje a proměňuje strach 
 člověka v pokoj; základní symboly znázorňující Ducha Svatého 

2.5.6. objevení přítomnosti církve všude tam, kde žijí křesťané 

2.5. následování Ježíše svým 
životem 

 

 

 

 

Ročníkové výstupy pro III. Ročník 

Bůh k nám přichází 

 

Žák na konci roku: 

1. spolupracuje s knězem v místě bydliště a objevuje společný život s místní křesťanskou obcí a svými 
vrstevníky 

2. poznává a praktikuje základní pravidla pro komunikaci s Bohem a pro vzájemné soužití mezi lidmi a 
dokáže rozlišit lidský rozměr člověka a duchovní rozměr člověka 

3. chápe, že svátost smíření a svátost eucharistie je dar pro člověka, a proto využívá její význam pro 
osobní život 1 

4. je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a konfrontuje se v nich 
s  Desaterem 

5. chápe Desatero jako pravidla, která pomáhají ke šťastnému životu 
6. rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke Kristově přítomnosti v 

eucharistii 
7. umí se připravit na přijetí svátosti smíření, a přijímá její účinky 

 

 1 Pokud se ve vyučování připravuje k přijetí svátosti smíření a eucharistie. 

 

 

Učivo               Téma 

3.1.1. štěstí člověka vyplývá z jeho blízkosti Bohu a v konání dobra 

3.1.2. překážku opravdovému štěstí vytváří hřích; pojem „dědičný hřích“ 
a „hřích“ 

3.1.3. Desatero: 

3.1. Desatero 

 



o vidíme Boží lásku a setkáváme se s ní –  

1. přikázání                   

o Boží jméno a jeho symboly – 2. přikázání 
o slavení neděle – 3. přikázání 
o rodina jako společenství – 4. přikázání 
o hodnota lidského života – 5. přikázání 
o čistota srdce (Anička Zeliková) –  

6. a 9. přikázání 

o úcta k majetku svému i bližních –  

7. a 10. přikázání 

o citlivost vůči vyslovenému slovu –  

8. přikázání 

3.2.1. Bůh přijímá a miluje každého člověka, takového jaký je 

3.2.2. Bůh odpouští hřích a proměňuje jej 

3.2.3. co je to svědomí 

3.2.4. co je to svátost smíření a co způsobuje 

3.2.5. Bůh přichází k člověku čistého srdce – Maria jako vzor 

3.2. Advent a Vánoce, jako čas 
k připravování čistého srdce pro přijetí 
Krista 

 

3.3.1. Mše svatá – seznámení s liturgickým prostorem kostela 

3.3.2. Písmo svaté jako Boží slovo: 

o bohoslužba slova a bohoslužba oběti 
o objevit tajemství proměňování 
o svaté přijímání jako setkání s Kristem 

3.3. mše svatá 

 

3.4.1. doba postní jako příprava na Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání 

3.4.2. seznámit s průběhem a významem biblické události poslední 
večeře a pochopit souvislost poslední večeře se mší svatou 

3.4.3.porozumět významu přítomnosti Ježíše Krista v eucharistii. 

3.4.4. zopakovat a prohloubit význam velikonoční události pro život 
křesťana 

3.4. doba postní a velikonoční příprava 
a samotná hostina u stolu Páně 

 

3.5.1. setkání s Ježíšem působí v našem srdci proměnu 

3.5.2. Maria člověk hluboké víry nás nasměrovává ke Kristu 

3.5.3. seznámení s dary Boží lásky – jednotlivé svátosti 

3.5.4. působení Ducha Svatého ve mně a v bližních a v každodenních 
událostech 

3.5. společenství církve zve na hostinu 

 

 

Ročníkové výstupy pro IV. ročník 

  
Žák na konci roku: 

1. objevuje své místo ve farnosti a v konkrétní práci pro druhé 

2. hlouběji dokáže prožívat přijímané svátosti a aplikuje je do konkrétních situací svého života 



3. rozumí základnímu křesťanskému postoji víry, naděje a lásky, oceňuje jej a je připraven vnitřně se na 
něm angažovat 

4. disponuje základními vědomostmi o biblické zvěsti a o křesťanském učení 

5. je pozorný vůči rozvoji vlastního svědomí a je připraven sám se na tomto procesu podílet 

6. rozumí základním druhům modlitby a základnímu chování spojenému s modlitbou 

7. vnímá, že skrze život ve společenství se přibližuje Bohu 

 

Učivo                                                                             Téma 

4.1.1. uvědomit si důležitost Božího slova pro život –      znalost    pořadí 
a názvů knih SZ a NZ 

● 4.1.2. příběh o Mojžíšovi a putování Izraelitů do zaslíbené země 
– motivace pro moji životní cestu 

o Hospodin oslovuje Mojžíše i každého z nás tam, kde 
jsme 

o „hořící keř“ - Hospodin oslovuje ochotné a připravené 
srdce člověka 

o událost „Velké noci“ a následné vyjítí z egyptského 
otroctví 

o „přechod Rudým mořem“ odvaha k vykročení na cestu 
životem 

o „putování pouští“ Bůh doprovází své děti na cestě života 
ke svobodě 

o „zaslíbená země“ dovršení cesty Mojžíše a Izraelitů; 
splnění slibů Hospodinem 

4.1. Bible, průvodce naším životem 

4.2.1. aktivní a tvůrčí prožívání přítomnosti připravit cestu pro narození 
Ježíše 

4.2.2. poznávání, že život je směřování ke světlu 

4.2.3. příklady svatých a současné vzory pomáhající kráčet ke světlu a 
být světlem pro druhé 

4.2.4. seznámení s událostmi Ježíšova narození podle Matoušova a 
Lukášova evangelia 

4.2. Advent a Vánoce, cesta ke světlu 
a prožívání přítomnosti 

4.3.1. seznámení s textem a událostí horského kázání 

4.3.2. blahoslavenství jako životní program křesťana na cestě ke štěstí 

4.3.3. seznámení s blahoslavenstvími v horském kázání 

4.3.4.Ježíš uzdravuje slepé, hluché a nemocné na jejich životních 
cestách 

4.3.5. za koho pokládám Ježíše 

4.3. Ježíš povzbuzuje na cestě do 
Božího království 

4.4.1. okolnosti odchodu Izraelitů z Egypta a slavnost židovské „Velké 
noci“ 

4.4.2. souvislosti mezi základní událostí života Izraele, slavení Ježíšovy 
poslední večeře a naší mší svatou 

4.4.3. událost Petrova zapření jako příklad lidského selhání a upřímné 
lítosti 

4.4.4. události křížové cesty s poukazem na lidi, kteří se setkali 
s Ježíšem  

4.4. díváme se na postní a velikonoční 
dobu očima apoštola Petra 



4.4.5. propojení události vyjítí z Egypta a současnou křesťanskou 
velikonoční liturgií 

4.4.6. „prázdný hrob“ očima apoštola Petra 

4.4.7. evangelijní události po Ježíšově zmrtvýchvstání 

4.5.1. rozměr společenství při mši svaté a objevování vlastního místa 
v něm 

4.5.2. církev jako společenství, ve kterém má každý své místo a svůj úkol 

4.5.3. zopakovat znalosti o průběhu mše svaté a uvědomit si, že jde o 
prostor setkávání člověka s Bohem a člověka s člověkem 

4.5.4. základní křesťanské modlitby a jejich aplikace pro život člověka 

4.5.5. znalost liturgie církevního roku s poukazem na osobní zapojení 
křesťana do této liturgie 

4.5. vrůstání do společenství církve 
shromážděné kolem Ježíše 

 

 

Ročníkové výstupy pro V. ročník 

 

Žák na konci roku: 

1. je schopen odpovědět na životní výzvy – podle příkladu Ježíše a životem ve společenství církve 
spoluvytvářející tento svět 

2. je otevřený pro spolupráci v místnímu regionu, který ho obklopuje v jeho celistvosti; nejen jako 
objektu vědeckého přístupu, ale i z pohledu dějin spásy 

3. je schopen si klást otázky, řešení hledá nejen v plnosti možností seberealizace, ale uvědomuje svoji 
ohraničenost a své vlastní rozpory 

4. nachází řešení a odpovídá na výzvy svého života skrze základní existenciální zkušenost 
s otevřeností pro jejich náboženskou hloubku 

5. chápe základní historické souvislosti vzniku a rozvoje křesťanských slavností a svátků, národních 
světců a je otevřený k přijetí příkladu jejich života 

6. chápe základní rozdíly v učení různých křesťanských církví; získává toleranci k lidem majícím jiné 
náboženské smýšlení 

 

 

Učivo                                                                             Téma 

5.1.1. vnímáme svět, ve kterém žijeme jako náš společný domov, kde 
máme své místo a jsem schopen za ně nést zodpovědnost 

5.1.2. seznámení s životem národního patrona sv. Václava 

5.1.3. odpověď Abraháma na Boží výzvu; rozhodnutí pro nový život, 
vydání se na cestu a uzavření smlouvy s Hospodinem (mapa) 

5.1.4. seznámeni se světovými náboženstvími mající svůj počátek u 
Abraháma 

5.1. objevení domova a vyjítí na cestu k 
Bohu 

5.2.1. uvědomit si význam ticha potřebného k naslouchání a k osobní 
modlitbě 

5.2.2. Jan Křtitel jako ten, který ohlašuje narození Mesiáše 

5.2.3. zeměpisné reálie okolí Betléma, v Palestině a Středozemí 
související narozením Ježíše 

5.2. Advent a Vánoce – dobrota a láska 
chtějí přicházet skrze ztišení a 
naslouchání k člověku 



5.3.1. svátost křtu, eucharistie, smíření, biřmování, manželství, kněžství, 
pomazání nemocných jako viditelná znamení Boží přítomnosti ve 
světě 

5.3.2. objevení Ježíše na základě evangelijního výroku „kdo jsem…“ 

5.3. objevení Ježíše skrze svátosti 

5.4.1. reálie křížové cesty – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání je 
nám nadějí, že Bůh nás neopouští i v temných chvílích života 
(návštěvě křížové cesty, hospice – uvědomění si bolesti jako 
součásti života) 

5.4.2. vnímání velikonoční události ne pouze jako biblické historické 
události, ale jako aktuálního poselství pro svět a pro zkušenost 
člověka s nemocí, utrpením a smrtí 

5.4.3. výklad průběhu velikonoční liturgie v kontextu liturgického roku 

5.4.4. velikonoční symboly 

5.4 objevení velikonočního tajemství 
skrze utrpení a smrt 

5.5.1. počátky šíření křesťanství v Evropě v prvních staletích (apoštol 
Pavel) 

5.5.2. počátky šíření křesťanství v naší vlasti (sv. Cyril a Metoděj) 

5.5.3. křesťanské církve u nás s v Evropě 

5.5.4. Duch Svatý, který sjednocuje – ekumenismus (A.C. Stojan) 

5.5.5.svým křesťanským jednáním se zapojujeme do vytváření současné 
společnosti 

5.5. šíření křesťanství v Evropě 

 

 

 

Ročníkové výstupy pro VI. ročník 

Společně objevujeme víru  

 

Žák na konci roku: 

1. má systém v základních znalostech křesťanské víry a připravuje se na jejich další prohlubování vůči 
Bohu, vůči světu a ve druhým lidem 

2. má rozvinutý vztah k sobě i k druhým lidem a na základě této zkušenosti objevuje vztah k Bohu, 
jako vztah důvěry, přátelství a z toho vyplývající hierarchii hodnot 

3. má schopnost rozhovoru s Bohem – zvládá verbální i neverbální komunikaci 
4. zná a chápe symboly víry (Credo) 
5. zná příklady z života z víry u biblických postav, národních světců a oceňuje sílu křesťanství, jak se 

projevilo ve svých sociálních a uměleckých dílech v národní a místní kultuře 
6. rozumí pohledu na člověka a svět ve světle křesťanské víry, vnímá církev jako otevřenou vůči světu 
 

 

Učivo                                                                                                           Téma 

 poznávají, že otevřenost, připravenost k pomoci, poctivost a důvěra 
soupodstatné předpoklady pro kamarádství a přátelství 

 prožívají společenství jako dar a učí se žít společenství s Bohem, který 
je láska 

 objevujeme znamení kříže jako znamení přátelství mezi Bohem a 
člověkem 

 příklady přátelství mezi Bohem a člověkem:  

6.1. objevujeme přátelství mezi 
Bohem a člověkem 



o Abrahám, Josef, David, Šalamou 

o sv. Ludmila, sv. Zdislava, sv. Jan Sarkander,  
o sv. Jan Nepomucký 

6.2.1. životní pravidla pomáhají k zařazení do společnosti; dávají jistotu a jsou 
pomocí při nacházení orientace a role ve skupině 

6.2.2. starozákonní Desatero jako souhrn Božích pravidel naplňuje Ježíš 
svými přikázáními a radami 

6.2.3. Ježíšovo narození - symboly víry (Credo) 

  - ve světle ikon 

                                     - v symbolice jesliček 

6.2. Advent – Vánoce, Ježíš se 
narodí pouze do čistého srdce 

6.3.1. knihy NZ jsou zapsány jako záznamy svědků víry 

6.3.2. dělení knih NZ a orientace v textech 

6.3.3. symboly víry: jsou vyznáním osobního přátelství mezi     

              člověkem a Tvůrcem; 

                                věřím v Boha, Otce všemohoucího,  

                                Stvořitele nebe i země; 

                                věřím v Ježíše Krista; 

                                věřím v Ducha Svatého. 

6.3.4. víra je vyjádření důvěry, odevzdání a přijetí toho, co pro nás Bůh 
vykonal  

o příklady apoštolů a prvních křesťanů 
o příklad sv. Ludmily, sv. Zdislavy, sv. Jana 

Nepomuckého, sv. Jana Sarkandra                                                                       

6.3. přijetí symbolů víry 

6.4.1. svévolné zneužívání moci silnějšími, prožívání strachu a bolesti, 
potřeba podpory 

6.4.2. víra v Ježíše Krista umožňuje překonat strach a moc zla – seznámení 
s pašijovými událostmi 

6.4.3. konfrontace se smrtí blízkého člověka – křesťanská odpověď – víra ve 
vzkříšení mrtvých 

6.4.4. víra v Ježíše Krista umožňuje nadhled nad důsledky zla a povzbuzuje 
k budování spravedlivého světa – emauzští mučedníci 

6.4.5. seznámení s různými významy mše svaté a orientace v mešních 
textech 

6.4. objevení postní a velikonoční 
doby jako zdroje naděje 

6.5.1. rozvíjení své osobnosti a působení na své okolí v duchu křesťanských 
hodnot 

6.5.2. život v prvních křesťanských obcích a můj život ve farním společenství 

6.5.3. společně objevujeme víru skrze rozhovor s Bohem – modlitba: 
soukromá, společná, slovy a beze slov, gesta a symboly 

o prohloubit schopnost meditace 

o modlitba jako koncentrace na Boží přítomnost 

6.5. víra jako dialog s Bohem a 
lidmi 

 

 

 



Ročníkové výstupy pro VII. ročník 

Rosteme ve víře 

  

Žák na konci roku :  

1. osvojil si kritický a diferencovaný přístup k vlastní osobě, přijímá sám sebe a je připraven si na 
tomto základě stanovovat nové životní cíle 

2. oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky, a to i v jeho nejširších sociálních 
kontextech a je připraven je podle svých sil uskutečňovat v životě 

3. osvojil si základní prvky komunikace, schopnost vidět ve viditelném světě přítomnost Boží, rozvíjet 
s Ním vztah skrze svátosti jako symbolické jednání a skrze hlubší prožívání liturgie 

4. rozumí Bibli a vnímá ji jako svědectví lidí o zkušenostech osvobozujícího jednání vůči člověku, 
chápe jejich souvislost s postojem víry a vnímá ji jako výzvu pro svůj vlastní život 

5. umí popsat základní historické události z života naší církve a národa a chápe klady i zápory těchto 
období 

6. zřetelně rozumí, že mezi biblickými obrazy a vědou nedochází ke konfrontaci, ale ke vzájemnému 
doplňování se 

 

 

Učivo             Téma 

7.1.1. zpráva o stvoření jako vyznání víry, výpověď o Bohu a ne 
přírodovědecké tvrzení  vzniku světa 

7.1.2. Bůh projevuje svou lásku a dobrotu skrze lidskou svobodu 

7.1.3. rovnost a důstojnost muže a ženy vyplývá ze stvoření člověka jako 
obrazu Božího 

7.1.4. otevřenost pro základní životní zkušenosti; zkušenost vlastní 
identity a vzájemné ocenění a přijetí mezi mužem a ženou 

7.1.5. formy přátelství lásky ve vztahu muže a ženy 

7.1.6. skrze symboly a viditelná znamení vnímáme svými smysly 
neviditelná znamení Boží přítomnosti a přátelství vůči člověku 

7.1. tajemství života 

7.2.1. advent a Vánoce jako projev Ježíšova přijetí chudoby a bolesti 

7.2.2. připravenost a ochota nasadit své schopnosti pro druhé lidi 

7.2.3. seznámení s humanitními a křesťanskými pomocnými 
organizacemi (Charita, Člověk v tísní, Adra) 

7.2.4. pochopení, že v každém člověku je přítomný Kristus, motivuje 
křesťany k pomoci (příklad Matky Terezy, otec Damián, příklad 
místní charity) 

7.2. Advent a Vánoce, otvíráme srdce 
potřebným 

7.3.1. prohloubit svůj vztah k Bohu skrze svátosti a Boží slovo 

7.3.2. svátosti ve službě životu z víry 

- křest: svátost víry, symbolika křtu 

- biřmování: svátost dospělosti ve víře, související symbolismy 

- smíření: skutečnost odpuštění a smíření jako poznání Boha a 
sebe sama 

- eucharistie: jako hostina – Abrahám a tři muži; pascha 

- manželství: manželský slib a symboly 

7.3. růst ve víře skrze svátosti a Boží 
slovo 



- kněžství: úkol a poslání kněží a biskupů 

- pomazání nemocných: pomazání olejem významy v dějinách 
spásy a symboly s tím související 

7.3.3. dělení knih SZ a orientace a jejich textech 

7.3.4. obrazná řeč Bible; vysvětlení na konkrétním příkladu biblického 
obrazu 

7.4.1. odvaha ptát se na smysl utrpení způsobeného zlem a 
nespravedlností 

7.4.2. starozákonní Bůh jako zachránce člověka, který vyvádí svůj národ 
z otroctví, dává mu svobodu a umožňuje nový život v zaslíbené 
zemi 

paralely: volání Izraele po svobodě a naše touha po svobodě 

               Boží jednání s Izraelem a jeho jednání dnes 

               Mojžíš hovoří s Bohem a jak s Ním hovořím já 

               putování pouští a putování životem 

               cíl v zaslíbené zemi a můj cíl 

7.4.3. otevření se víře ve zmrtvýchvstalého Krista; reflexe vlastního 
postoje k víře 

7.4. prožití postní a velikonoční doby 
na základě příběhu vyjítí z Egypta do 
zaslíbené země 

7.5.1. život a růst křesťanství na počátku novověku 

o Karel IV., Václav IV., Jan Nepomucký, husitství 
o  reformace, rozkol křesťanů v Evropě,   protireformace 

v naší vlasti 

7.5.2. modlitba a její nutnost v životě křesťana 

7.5.3. konkrétní způsoby modlitby 

o střelná modlitba, recitovaná modlitba, prosby, díky, 
chvály 

o příklady svatých : sv. Tarzicius, sv. Jan z Kříže, 
otec Pio 

7.5. orientace v historii křesťanství a ve 
spirituální hodnotě modlitby 

 

 

Ročníkové výstupy pro VIII. ročník 

Utvářet život 

 

Žák na konci roku:  

1. zná Desatero a umí je aplikovat na svůj osobní život z víry a ke správnému pohledu na osobní 
svobodu a její uplatnění při volbě mezi dobrem a zlem 

2. má základní vhled do psychických, sociálních a historických souvislostí podmiňujících hledání a 
nalézání životního smyslu a je otevřen jeho transcendentní hloubce 

3. aplikuje ve svém životě jednotlivé oblasti života křesťanské spirituality 
4. má schopnost svobodného postoje před Bohem s pozitivními i negativními stránkami vlastní 

osobnosti, aby dokázali ve svém středu objevit Boha, který uzdravuje. 
5. si osvojil na základě znalostí a zkušeností principy křesťanské etiky a je připraven k jejich osobnímu 

i společenskému uskutečňování 
 



 

Učivo              Téma 

8.1.1. Kdo jsem: získat realističtější pohled na svou osobu; objevení 
svých vlastností a schopností k rozvíjení dialogu s sebou i 
ostatními bližními 

8.1.2. porozumět světu jako místu v němž se zjevil Bůh a na němž roste 
Boží království 

8.1.3. vidět lidi kolem sebe jako své bližní a po vzoru Ježíše se 
nasazovat za jejich dobro 

8.1.4. existence vlastního svědomí a mít odpovědnost za své skutky 

8.1.5. výchova a formace vlastního svědomí skrze vlastní životní zásady       

8.1. sebepoznání a rozhodnutí pro 
život 

8.2.1. uvědomění si náboženské a politické situace v izraelském národě 
při události narození Ježíše Krista 

8.2.2. advent jako příprava na vnitřní přijetí živého Krista do svého života 

8.2.3. získání osobního pohledu na událost narození Božího Syna podle 
slova evangelií 

8.2.4. Ježíšovo narození a přítomnost na tomto světě je přítomností 
Krista v bližních – podstata křesťanského jednání ve světě; Ježíš 
touží žít v srdci každého člověka 

8.2. žít svůj život s Láskou v srdci 

I. – III. přikázání 

8.3.1. povolání ke svobodě a lásce: rozlišit různé pojetí svobody a lásky 

         biblický pohled na svobodu a lásku SZ a NZ 

8.3.2. Desatero a starověké zákoníky, Listina lidských práv a svobod 

8.3.3. podstatou víry je svoboda projevující se skrze důvěru v hodnoty a 
jistotu z nich vyplývající; víra v jednoho Boha 

8.3.4. pojetí víry v současném světě a zneužívání Božího jména 

8.3.5. jak trávím volný čas, který mi nabízí Bůh 

8.3.6. židovský šabat a křesťanská neděle 

8.3. základní křesťanská orientace při 
utváření osobního života 

8.4.1. přijetí ohraničenosti člověka v životě a smrti Ježíše dává odpuštění 
viny nový rozměr vyplývající z bezpodmínečné Boží lásky 
k člověku 

8.4.2. vina jako realita lidského života a Boží odpuštění, které následuje 
po opravdové lítosti; křesťanství jako stálá možnost obnovy 

8.4.3. svátost smíření jako vnitřní uzdravení a počátek nového života ve 
společenství 

8.4.4. prohloubení pojmu „hřích“ – je to překážka ve vztahu ke Kristu 

8.4.5. Boží láska k člověku je silnější než zlo – zmrtvýchvstání Krista 

8.4. každé zlo se skrze lásku dá 
proměnit v dobro 

IV. – X. přikázání  

8.5.1. společenství – psychický a sociální rozměr – nalézání smyslu 
vlastního lidství 

8.5.2. zodpovědné soužití mezi lidmi podle Desatera, které dává základní 
orientaci 

8.5.3. křesťanský pohled na rodinu; autorita a formy jejího zneužití 

8.5. utvářet důvěryhodné vztahy 
vyplývající z principů křesťanské etiky 
a vztahu ke Kristu 



8.5.4. hodnoty života: potraty, eutanázie,  

8.5.5. láska - mezi přáteli, vztah muže a ženy, láska rodičovská a 
sourozenecká … ve vztahu k Bohu 

8.5.6. vztah k osobnímu vlastnictví, výchova k prosociálnímu jednání a 
uvědomění si závažnosti vyřčeného slova pro důvěryhodnost 
vztahů mezi lidmi 

 

 

Ročníkové výstupy pro IX. Ročník 

Věřit a žít 

 

Žák na konci roku:  

1. aplikuje ve zralé osobnosti zralou křesťanskou spiritualitu 
2. má osvojené znalosti biblických odpovědí a existenciální otázky člověka 
3. rozumí rozdílům a společenským prvkům v učení světových náboženství a postojem vzájemné úcty 

chápe zásady jejich života 
4. osvojil si kritéria pro rozlišení mezi učením různých náboženských sekt a umí popsat jejich techniky 

manipulace 
5. vzhledem k historii evropského křesťanství umí posoudit důležité pozitivní i negativní události a umí 

z nich vyvodit závěry pro hledání svých náboženských odpovědí v současnosti 
6. dovede se orientovat a uvědomuje si ekumenický rozměr křesťanství a co je mezináboženský 

dialog 
7. zná pojmy jako evangelizace, misijní poslání, katecheze, pastorační činnost a společenství 
8. žije podle evangelia a zapojuje se do života farnosti 

 

 

Učivo               Téma 

9.1.1. být otevřený pro druhé a darovat sebe samého; umění sdílet se a 
naslouchat 

9.1.2. důvěra v Boha nebo v sebe – biblický příběh Ezaua a Jákoba; 
existenciální otázky a odpovědi 

9.1.3. jít do života s Bohem: role ticha v životě křesťana 

         modlitba jako základní orientace člověka vůči Bohu a světu 

         modlitba jako osobní setkání 

9.1.4. církev je společenství s Ježíšem uprostřed a má misijní rozměr 

9.1.5. seznámení se světovými náboženstvími 

9.1.6. víra vyvoleného národa 

9.1. lidé hledají Boha 

9.2.1. advent jako očekávání a očista pro přijetí Ježíše do svého srdce 

9.2.2. rozumět a žít liturgii v době adventní a vánoční 

9.2.3. Bůh se stal člověkem:  

Ježíš jako historická postava 

Ježíšovo Božství – vtělené Boží slovo (evangelium podle Jana) 

9.2. Advent a Vánoce – nové 
narození Ježíše jako člověka a Boha 



Ježíš se stává člověkem z lásky k lidem 

9.3.1. výchova ke schopnosti objevovat a interpretovat skryté a otevřené 
výpovědi o Bohu – biblická zpráva o stvoření (Gen. 1-3. kapitola) 

9.3.2. Bůh svěřuje svět člověku, aby se podílel na stvořitelském díle 

9.3.3. křesťanství v našem regionu i v naší vlasti a současný ekumenismus 

9.3.4. světové křesťanské církve; historie a současnost evropského 
křesťanství 

9.3. žít otevřeně s Ježíšem 

9.4.1.smysl postní doby pro současného praktikujícího křesťana a 
sekularizovanou společnost 

9.4.2. žít a rozumět liturgii v postní době 

9.4.3. Bůh je Láska a miluje všechny lidi; biblické citace zvl. NZ a příklad 
evangelií 

9.4.4. odpověď člověka na Boží lásku: starozákonní příběhy 

o příklady ze současnosti (Matka Tereza, Jan Nepomuk 
Neumann, Jan Pavel II.) 

o negativní odpověď – chci být jako Bůh (Gen.) 

9.4.5. Jasná a zřetelná analýza velikonoc a osobního života křesťana 

9.4. syntéza utrpení, smrti a 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

9.5.1. vnitřní život křesťana: modlitba jako dialog – rozhovor s Bohem 
(druhy) 

         žít podle evangelia; křesťanský životní styl 

9.5.2. Společenství: rodina jako základní společenství církve 

         mezilidské vztahy ve skupině vrstevníků a křesťanství 

         živé společenství s Ježíšem uprostřed 

         společenství církve – manželství, zasvěcený život 

9.5.3. misijní a evangelizační rozměr křesťanství 

9.5. věřit v Ježíše, žít s Ježíšem; 
pojď a následuj mě 

 

 

 

Nepovinný předmět anglický jazyk pro 2. ročník 

Charakteristika předmětu 

     Nepovinný předmět anglický jazyk je vyučován ve 2. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně. Žáci 
jsou v rámci třídy děleni na dvě skupiny.  

     Cílem je seznámit žáky především se zvukovou podobou jazyka prostřednictvím videí, písní, mluveného 
slova, obrázků, příběhů a her a následně jim pomoci všímat si rozdílů mezi psanou a zvukovou formou. Dále 
je pozornost věnována motivaci žáků k další výuce jazyka a nácviku správné výslovnosti. 

 

Anglický jazyk 2. ročník 

Dotace: celkem 
(z toho 

disponibilní) 

1 



Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

Výstupy žáka Konkretizované učivo 
Průřezová 

témata, 
přesahy 

 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Žák 

 

Okruhy slovní zásoby: 

● pozdravy, 
poděkování, 
souhlas, nesouhlas 

● čísla 1 – 10 
● rodina 
● barvy 
● domácí zvířata 
● jídlo 
● hračky 
● tělo 
● sporty 
● instrukce 

 

 

 

 

OSV1,6,8 - 
Osobnostní a 
sociální výchova: 

Rozvoj 
schopnosti 
poznávání 

Poznávání lidí 

Komunikace 

 

MkV4 - 
Multikulturní 
výchova - 
multikulturalita  

 

 

Mezipředmětov
é vztahy: 

Matematika  

Prvouka  

Pracovní 
výchova 

Výtvarná 
výchova  

Hudební výchova  

  

 

 

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

 
● Rozpozná základní 

instrukce učitele a 
reaguje na ně 

 

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

 
● Umí se představit 
● Zopakuje slovní 

zásobu z probraných 
okruhů 

● Použije slovní zásobu 
ve spojení s obrázkem 

● Naučí se přirozeně 
používat anglické 
pozdravy 
 

● Naučí se jednoduchou 
písničku a básničku 

 

 

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

 
● Rozpozná základní 

slovní zásobu ve 
spojení s obrázkem či 
jinou vizuální oporou 
 

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

 
● Pochopí smysl a 

obsah krátké nahrávky 
● Na základě poslechu 

splní krátký úkol 
 

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

 
● Seznamuje se 

s rozdílnou podobou 
mluveného a psaného 
jazyka 

 

 
CJ-3-1-06 
píše slova a krátké věty na 
základě textové a vizuální 
předlohy 

 

● Opíše slova nebo 
krátké věty podle 
vzoru 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
1. stupeň 

Komunikační a slohová výchova 1. období 

Očekávané výstupy Minimální očekávané výstupy 

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

 
ČJL-3-1-01p  

čte s porozuměním jednoduché texty 
 

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

 
ČJL-3-1-02p 

rozumí pokynům přiměřené složitosti 
 

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

 
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči 
ČJL-3-1-04 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost 
ČJL-3-1-05 
v krátkých mluvených projevech správně dýchá 
a volí vhodné tempo řeči 
ČJL-3-1-06 
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 
ČJL-3-1-07 
na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

x 

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

x 

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

 
ČJL-3-1-09p 

píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen 
ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen, spojuje 

písmena a slabiky, převádí slova z mluvené do psané podoby, 
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

 

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

 
ČJL-3-1-10p 

opisuje a přepisuje krátké věty 
 

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

x 

 

Komunikační a slohová výchova 2. období 

Očekávané výstupy Minimální očekávané výstupy 
ČJL-5-1-01 
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

x 

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

x 

ČJL-5-1-03 x 

 



posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 
ČJL-5-1-04 
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení 
a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

x 

ČJL-5-1-05 
vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

 
ČJL-5-1-05p 

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 
předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích, má 

odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 
 

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

x 

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

 
ČJL-5-1-07p 

v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo řeči 

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

x 

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

 
ČJL-5-1-09p 

popíše jednoduché předměty, činnosti a děje, opisuje a 
přepisuje jednoduché texty, píše správně a přehledně 

jednoduchá sdělení, píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery 
mezi slovy, ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na 

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

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

 

Jazyková výchova 1. období 

Očekávané výstupy Minimální očekávané výstupy 

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

 
ČJL-3-2-01p 

rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy, rozeznává 
samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky, tvoří slabiky, 

rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 
 

ČJL-3-2-02 
porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v 
textu slova příbuzná 

x 

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

x 

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

x 

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

x 

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

x 

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

x 



ČJL-3-2-08 
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, 
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; 
velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

 
ČJL-3-2-08p 

píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

Jazyková výchova 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

x 

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

x 

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

ČJL-5-2-03p 
pozná podstatná jména a slovesa 

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

x 

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

x 

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

 
ČJL-5-2-06p 

dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle 
postoje mluvčího 

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

x 

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

 
ČJL-5-2-08p 

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis 
měkkých a tvrdých slabik - určuje samohlásky a souhlásky - 

seřadí slova podle abecedy - správně vyslovuje a píše slova se 
skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - správně vyslovuje a 

píše znělé a neznělé souhlásky 
 

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

x 

 

Literární výchova 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

 
ČJL-3-3-01p 

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 
 

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

 
ČJL-3-3-02p 

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu 
pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 



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

x 

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

x 

 

Literární výchova 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

 
ČJL-5-3-01p 

dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního představení podle daných otázek 

 

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

 
ČJL-5-3-02p 

dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního představení podle daných otázek, 

čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 
jednoduché osnovy, určí v přečteném textu hlavní postavy a 

jejich vlastnosti 
 

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

x 

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

 
ČJL-5-3-04p 

rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od 
reálného - ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 
 

 
2. stupeň 

Komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČJL-9-1-01 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

ČJL-9-1-01p 
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text 

ČJL-9-1-02 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

x 

ČJL-9-1-03 
rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

x 

ČJL-9-1-04 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci 

ČJL-9-1-04p 
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk 

ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

ČJL-9-1-05p 
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk 

ČJL-9-1-06 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

x 



ČJL-9-1-07 
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

x 

ČJL-9-1-08 
využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu; samostatně 
připraví a s oporou o text přednese referát 

ČJL-9-1-08p 
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text 

ČJL-9-1-09 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

 
ČJL-9-1-09p 

píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis 
a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; 

vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky 
i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem 
nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních 
zájmů 

ČJL-9-1-10p 
píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis 

a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; 
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČJL-9-2-01 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova 

x 

ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

x 

ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-03p 
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 

ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

 
ČJL-9-2-04p 

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná 
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa, rozlišuje 

spisovný a nespisovný jazyk 
 

ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

ČJL-9-2-05p 
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-06p 
rozezná větu jednoduchou od souvětí 

ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

 
ČJL-9-2-07p 

správně píše slova s předponami a předložkami, ovládá 
pravopis vyjmenovaných slov, zvládá pravopis podle shody 

přísudku s podmětem 
 

ČJL-9-2-08 
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití 

x 

 

 



Literární výchova 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČJL-9-3-01 
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

ČJL-9-3-01p 
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 

ČJL-9-3-02 
rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

x 

ČJL-9-3-03 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-03p 
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového 

představení 

ČJL-9-3-04 
tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

x 

ČJL-9-3-05 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

x 

ČJL-9-3-06 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

ČJL-9-3-06p 
rozezná základní literární druhy a žánry 

ČJL-9-3-07 
uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

x 

ČJL-9-3-08 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

x 

ČJL-9-3-09 
vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

 
ČJL-9-3-09 

 dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má 
pozitivní vztah k literatuře 

 
 

 

CIZÍ JAZYK 

 

Řečové dovednosti 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

CJ-3-1-01p 
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

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

x 

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

x 

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

x 

CJ-3-1-05 x 

 



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

x 

 

Poslech s porozuměním 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

CJ-5-1-01p 
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností 

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

CJ-5-1-02p 
rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu), rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

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

x 

 

Mluvení 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

CJ-5-2-01p 
pozdraví a poděkuje 

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

CJ-5-2-02p 
sdělí své jméno a věk 

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

CJ-5-2-03p 
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky 

(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) 

 

Čtení s porozuměním 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

x 

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

CJ-5-3-02p 
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematický 

 

Psaní 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

CJ-5-4-01p 
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 



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

CJ-5-4-02p 
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

 

2. stupeň 

Poslech s porozuměním 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CJ-9-1-01 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 

CJ-9-1-01p 
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, 

které se týkají osvojených tematických okruhů 

CJ-9-1-02 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se 
týká osvojovaných témat 

CJ-9-1-02p 
rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

 

Mluvení 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CJ-9-2-01 
zeptá se na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních 
situacích 

CJ-9-2-01p 
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

CJ-9-2-02 
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

x 

CJ-9-2-03 
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života 

x 

 

Čtení s porozuměním 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

CJ-9-3-01 
vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 
CJ-9-3-01p 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 
CJ-9-3-02 
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

x 

 

Psaní 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CJ-9-4-01 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

x 

CJ-9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

x 

CJ-9-4-03 
reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-4-03p 
reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
 



 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

 
2. stupeň 

Poslech s porozuměním 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
DCJ-9-1-01 
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

DCJ-9-1-01p 
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

DCJ-9-1-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-02p 
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se 
každodenních témat 

DCJ-9-1-03p 
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu) - rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku) - rozumí jednoduchým pokynům 
učitele 

 

Mluvení 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

DCJ-9-2-01 
se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 
DCJ-9-2-01p 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 
 

DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

DCJ-9-2-02p 
sdělí své jméno a věk 

DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

x 

 

Čtení s porozuměním  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

x 

DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

 
DCJ-9-3-02p 

rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) 
 

DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou informaci 

x 

 

Psaní 

 



Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
DCJ-9-4-01 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

x 

DCJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-02p 
reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 

DCJ-9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

x 

 

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 
1. stupeň 

Číslo a početní operace 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

M-3-1-01p 
porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných 

kritérií v oboru do 20 

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

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

matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat 
M-3-1-03 
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

x 

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

M-3-1-04p 
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

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

 
M-3-1-05p 

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 
umí rozklad čísel v oboru do 20 

 
 

Číslo a početní operace 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

x 

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

 
M-5-1-02p 

čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, 
numerace do 1000, sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná 

čísla, zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100, 
zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních 

úlohách 
 

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

 
M-5-1-03p 

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

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

 
M-5-1-04p 

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy, rozeznává sudá a lichá 
čísla - používá kalkulátor 

 



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

x 

M-5-1-06 
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

x 

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

x 

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

x 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

x 

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

 
M-3-2-02p 

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek 

 

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

 
M-3-2-03p 

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v 
oboru do 20 - zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu - 
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými 

mincemi 
 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

 
M-5-2-01p 

vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle 
návodu 

 

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

 
M-5-2-02p 

orientuje se a čte v jednoduché tabulce, určí čas s přesností na 
čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích, provádí 
jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času, uplatňuje 

matematické znalosti při manipulaci s penězi 
 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

M-3-3-01 
 

M-3-3-01p 



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

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky 
znázornit, rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se 

označují 
 

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

 
M-3-3-02p 

používá pravítko 
 

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

x 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

M-5-3-01p 
znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 

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

M-5-3-02p 
měří a porovnává délku úsečky, vypočítá obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

M-5-3-03 
sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-03 
sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-04 
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

x 

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

M-5-3-05p 
určí osu souměrnosti překládáním papíru - pozná základní 

tělesa 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. období 

Očekávané výstupy Minimální doporučená úroveň pro úpravy 
očekávaných výstupů 

M-5-4-01 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky 

M-5-4-01p 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být 

závislé na matematických postupech 

 

2. stupeň 

Číslo a proměnná 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

M-9-1-01 
provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu 

M-9-1-01p 
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se 

zbytkem, pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné číslo, procento), 

čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní 
početní operace 

M-9-1-02 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-02p 
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla, píše, čte, porovnává 

a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 
M-9-1-03 x 



modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel 
M-9-1-04 
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek–část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 
procentem) 

x 

M-9-1-05 
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-1-05p 
používá měřítko mapy a plánu 

M-9-1-06 
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

M-9-1-06p 
řeší jednoduché úlohy na procenta - zvládá orientaci na číselné 

ose 
M-9-1-07 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá 
a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 

x 

M-9-1-08 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav 

x 

M-9-1-09 
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický 
aparát v oboru celých a racionálních čísel 

x 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
M-9-2-01 
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-01p 
vyhledává a třídí data 

M-9-2-02 
porovnává soubory dat 

M-9-2-02p 
porovnává data 

M-9-2-03 
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

x 

M-9-2-04 
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-04p 
vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody 
jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu - zvládá 

početní úkony s penězi 
M-9-2-05 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

x 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
M-9-3-01 
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení 
úloh a jednoduchých praktických problémů; 
využívá potřebnou matematickou symboliku 

x 

M-9-3-02 
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

x 

M-9-3-03 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-03p 
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce 

M-9-3-04 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 

M-9-3-04p 
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu 

M-9-3-05 
M-9-3-05p 

provádí jednoduché konstrukce 



využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 
M-9-3-06p 

rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 
 

M-9-3-07 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

x 

M-9-3-08 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a 
středově souměrný útvar 

M-9-3-08p 
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové 

souměrnosti 

M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

x 

M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 
M-9-3-10p 

vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 
 

M-9-3-11 
načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 
M-9-3-11p 

sestrojí sítě základních těles 
 

M-9-3-12 
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině 

 
M-9-3-12p 

načrtne základní tělesa, zobrazuje jednoduchá tělesa, odhaduje 
délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá 
úsečky, umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami, 

používá technické písmo - čte a rozumí jednoduchým 
technickým výkresům 

 
M-9-3-13 
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

x 

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
M-9-4-01 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-4-01p 
samostatně řeší praktické úlohy, hledá různá řešení 

předložených situací 

M-9-4-02 
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje 
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-4-02p 
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí, 

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

1. stupeň 

Základy práce s počítačem 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ICT-5-1-01 
využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 

ICT-5-1-01p 
ovládá základní obsluhu počítače 

 



ICT-5-1-02 
respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

ICT-5-1-02p 
dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s 

výpočetní technikou 

ICT-5-1-03 
chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

x 

 

Vyhledávání informací a komunikace 1. a 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ICT-5-2-01 
při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

x 

ICT-5-2-02 
vyhledává informace na portálech, v knihovnách 
a databázích 

x 

ICT-5-2-03 
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

ICT-5-2-03 
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních 

zařízení 
 

Zpracování a využití informací 1. a 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ICT-5-3-01 
pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

ICT-5-3-01p 
pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 

 

 

2. stupeň 

Vyhledávání informací a komunikace  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

ICT-9-1-01 
ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

 
ICT-9-1-01p 

vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla 
zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 

komunikace 
 

 

Zpracování a využití informací 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

ICT-9-2-01 
ovládá práci s textovými a grafickými editory i 
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

ICT-9-2-01p 
ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s 

textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

ICT-9-2-02 
uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

ICT-9-2-02p 
ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s 

textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

ICT-9-2-03 
pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 

ICT-9-2-03p 
vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 

bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
ICT-9-2-04 ICT-9-2-04p 



používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 
údaji 

vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 
bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

ICT-9-2-05 
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální 
formě 

ICT-9-2-05p 
vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 

bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
1. stupeň 

Místo, kde žijeme 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČJS-3-1-01 
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším okolí 

ČJS-3-1-01p 
orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy, popíše a 

zvládne cestu do školy 

ČJS-3-1-02 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 
a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

x 

ČJS-3-1-03 
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost 

ČJS-3-1-03p 
uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 

 

 

Místo, kde žijeme 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

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

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

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

se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

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

ČJS-5-1-03p 
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze 

v Evropě 

ČJS-5-1-04 
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

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

kterém bydlí 

ČJS-5-1-05 
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

ČJS-5-1-05p 
sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

ČJS-5-1-06 
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

ČJS-5-1-06p 
pozná státní symboly České republiky 

 



 

Lidé kolem nás 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

 
ČJS-3-2-01p 

rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje 
blízké příbuzenské vztahy, dodržuje základní pravidla 

společenského chování, při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně, projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 
 

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

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

 

Lidé kolem nás 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

ČJS-5-2-01p 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

ČJS-5-2-02 
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném postupu řešení 

ČJS-5-2-02p 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

ČJS-5-2-03 
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se už nemohou tolerovat a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické 
principy 

ČJS-5-2-03p 
rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých, 

uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

ČJS-5-2-04 
orientuje se v základních formách vlastnictví; 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 

ČJS-5-2-04p 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

jednoduchého nákupu a vrácené peníze, porovná svá přání a 
potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 

půjčování peněz, sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, 
uvede příklady základních příjmů a výdajů 

ČJS-5-2-05 
poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí 
obce (města) 

x 

 

Lidé a čas 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

 
ČJS-3-3-01p 

pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase, zná rozvržení svých 
denních činností 

 
ČJS-3-3-02 
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

 
ČJS-3-3-02p 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-03 ČJS-3-3-03p 



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

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, poznává 
různé lidské činnosti 

 

Lidé a čas 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

x 

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

x 

ČJS-5-3-03 
rozeznává současné a minulé a orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních specifik 

ČJS-5-3-03p 
rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách, uvede významné události, které se vztahují k regionu a 
kraji, vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště 
ČJS-5-3-04 
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách, uvede významné události, které se vztahují k regionu a 
kraji, nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v 

okolí svého bydliště 
ČJS-5-3-05 
objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

x 

 

 

Rozmanitost přírody 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

ČJS-3-4-01p 
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

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

ČJS-3-4-02p 
pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat, 

pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi 
dřevinami a bylinami 

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

ČJS-3-4-03p 
provede jednoduchý pokus podle návodu 

 

Rozmanitost přírody 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost 
živé a neživé přírody 

ČJS-5-4-02 
ČJS-5-4-02p 

popíše střídání ročních období 



vysvětlí na základě elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 
ČJS-5-4-03 
zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí 

ČJS-5-4-03p 
zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a 

pozoruje přizpůsobení organismů prostředí 

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

x 

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

ČJS-5-4-05p 
zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná 

domácí zvířata, chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí, popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 

jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a 
které ho poškozují 

ČJS-5-4-06 
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost 
se účinně chránit 

ČJS-5-4-06p 
reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

ČJS-5-4-07 
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

ČJS-5-4-07p 
provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

Člověk a jeho zdraví  1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

ČJS-3-5-01p 
uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své 
zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění, 

pojmenuje hlavní části lidského těla 

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

ČJS-3-5-02p 
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; 
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných, uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 

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

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

komunikace s operátory tísňových linek 

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

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

událostech 
 

Člověk a jeho zdraví 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

ČJS-5-5-01p 
uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s 

preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

ČJS-5-5-02 ČJS-5-5-02p 



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

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

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

x 

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

ČJS-5-5-04p 
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 

události, uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na 

hřišti 

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

ČJS-5-5-05p 
odmítá návykové látky 

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

x 

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

ČJS-5-5-07p 
ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou 

pomoc 
ČJS-5-5-08 
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 
a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v 
daném věku 

ČJS-5-5-08 
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v 

bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

 

 

DĚJEPIS 

 
2. stupeň 

Člověk a jeho zdraví 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-1-01 
uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

D-9-1-01p 
chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti 

D-9-1-02 
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

x 

D-9-1-03 
orientuje se na časové ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

x 

 

Počátky lidské společnosti 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

D-9-2-01 
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu 

D-9-2-01p 
rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a 

současných lidí, podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob 
jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty 

D-9-2-02 
objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

x 

 



D-9-2-03 
uvede příklady archeologických kultur na našem 
území 

x 

 

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-3-01 
rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací 

D-9-3-01p 
uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem 

starověkých států 

D-9-3-02 
uvede nejvýznamnější typy památek, které se 
staly součástí světového kulturního dědictví 

x 

D-9-3-03 
demonstruje na konkrétních příkladech přínos 
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité 
pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

D-9-3-03p 
popíše život v době nejstarších civilizací 

D-9-3-04 
porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 
antické demokracie 

D-9-3-04p 
popíše život v době nejstarších civilizací 

 

Křesťanství a středověká Evropa 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-4-01 
popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

x 

D-9-4-02 
porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

 

D-9-4-03 
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních 
útvarů v evropských souvislostech 

D-9-4-03p 
uvede první státní útvary na našem území, uvede základní 

informace z období počátků českého státu 

D-9-4-04 
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a 
jiným věroukám 

D-9-4-04p 
popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti, 
charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 

D-9-4-05 
ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury 

D-9-4-05p 
rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské 
a lucemburské, uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského 

a lucemburského státu 
 

Objevy a dobývání. Počátky nové doby 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-5-01 
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

x 

D-9-5-02 
vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

x 

D-9-5-03 D-9-5-03p 



popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 

popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací 
pro Evropu 

D-9-5-04 
objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

D-9-5-04p 
uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období, 
pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku 

D-9-5-05 
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války 
a posoudí její důsledky 

D-9-5-05p 
uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období 
pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku 

D-9-5-06 
na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

x 

D-9-5-07 
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

x 

 

Modernizace společnosti 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-6-01 
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích 
a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

x 

D-9-6-02 
objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně 
a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé 

x 

D-9-6-03 
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

D-9-6-03p 
uvede základní historické události v naší zemi v 19. století, 

vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století 

D-9-6-04 
charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky 
formulované ve vybraných evropských 
revolucích 

D-9-6-04p 
rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých 

historických etap 

D-9-6-05  
na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

x 

D-9-6-06  
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií 

x 

 

Moderní doba 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

D-9-7-01 
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky 

D-9-7-01p 
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové 

války, uvede základní informace o vzniku samostatné 
Československé republiky 

D-9-7-02 
rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

x 



D-9-7-03 
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

D-9-7-03p 
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové 

války 

D-9-7-04 
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

D-9-7-04p 
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové 

války 
D-9-7-05 
zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

D-9-7-05p 
uvede základní informace o vzniku samostatné Československé 

republiky 

 

Rozdělený a integrující se svět  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
D-9-8-01 
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

D-9-8-01p 
popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a 

hospodářský vývoj v poválečné Evropě 
D-9-8-02 
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

D-9-8-02p 
popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a 

hospodářský vývoj v poválečné Evropě 

D-9-8-03 
posoudí postavení rozvojových zemí 

x 

D-9-8-04 
prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

D-9-8-04p 
chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v 

naší vlasti 
 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

2. stupeň 

Člověk ve společnosti  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VO-9-1-01 
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání 

x 

VO-9-1-02 
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

x 

VO-9-1-03 
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 

VO-9-1-03p 
přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

VO-9-1-04 
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z 
ní vybírá akce, které ho zajímají 

x 

VO-9-1-05 
kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

x 

VO-9-1-06 
zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení 
a obrany státu 

VO-9-1-06p 
v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob 

za mimořádných událostí 

 



VO-9-1-07 
uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem 

VO-9-1-07p 
respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití, 
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a 
porušování společenských norem 

VO-9-1-08 
objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k menšinám 

VO-9-1-08p 
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům, 
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních 

skupin ve společnosti 
VO-9-1-09 
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

VO-9-1-09p 
je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 

VO-9-1-10 
posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v 
obci 

x 

 

 

Člověk jako jedinec 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VO-9-2-01 
objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s 
druhými lidmi i kvalitu života 

VO-9-2-01p 
chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním 

VO-9-2-02 
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

x 

VO-9-2-03 
rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 
a vhodně koriguje své chování a jednání 

x 

VO-9-2-04 
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a 
pěstovat zdravou sebedůvěru 

VO-9-2-04p 
formuluje své nejbližší plány 

 

Člověk, stát a hospodářství 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VO-9-3-01 
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady 

x 

VO-9-3-02 
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje 
zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi 

VO-9-3-02p 
stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného 
života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků, sestaví 
jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 

vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi 

VO-9-3-03 VO-9-3-03p 



na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich omezení 

ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet 

VO-9-3-04 
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít 

VO-9-3-04p 
uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům 

VO-9-3-05 
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

x 

VO-9-3-06 
na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv 
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz 

x 

VO-9-3-07 
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své 
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které 
ze státního rozpočtu získávají občané 

VO-9-3-07p 
uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany 

VO-9-3-08 
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

x 

 

Člověk, stát a právo 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VO-9-4-01 
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

x 

VO-9-4-02 
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 

VO-9-4-02p 
uvede základní prvky fungování demokratické společnosti, 

chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných 
orgánů a institucí státní správy, uvede symboly našeho státu a 

zná způsoby jejich užívání 
VO-9-4-03 
objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život občanů 

x 

VO-9-4-04 
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 
život občanů 

VO-9-4-04p 
vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 

VO-9-4-05 
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťování obrany státu 

VO-9-4-05p 
na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu, uvede 

příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 

VO-9-4-06 
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů 
– vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

x 

VO-9-4-07 
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava, koupě, oprava či pronájem věci 

x 

VO-9-4-08 VO-9-4-08p 



dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky 
protiprávního jednání 

VO-9-4-09 
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

VO-9-4-09p 
uvede základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a 
role rodinných příslušníků, vyřizuje své osobní záležitosti včetně 
běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby vhodným 

způsobem o radu 
VO-9-4-10 
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede jejich příklady 

VO-9-4-10p 
rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy, v 
krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací 

VO-9-4-11 
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání 

x 

 

Mezinárodní vztahy. Globální svět 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VO-9-5-01 
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v 
rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

VO-9-5-01p 
uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a 

způsoby jejich uplatňování, uvede některé významné 
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a 

ví o výhodách spolupráce mezi státy 
VO-9-5-02 
uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích 

VO-9-5-02p 
uvede některé významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce 
mezi státy 

VO-9-5-03 
uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory 

x 

VO-9-5-04 
uvede některé globální problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich 
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

x 

VO-9-5-05 
objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a 
způsobů řešení globálních problémů na lokální 
úrovni – v obci, regionu 

x 

VO-9-5-06 
uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 

x 

 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

2. stupeň 

Fyzika  

Látky a tělesa 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-1-01 F-9-1-01p 

 



změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a 
tělesa 

změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými 
měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – 

délku, hmotnost, čas 
F-9-1-02 
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně 
na sebe působí 

x 

F-9-1-03 
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při 
dané změně jeho teploty 

x 

F-9-1-04 
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů 

x 

 

Pohyb těles, síly 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-2-01 
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

F-9-2-01p 
rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

F-9-2-02 
využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-02p 
zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 

přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů 

F-9-2-03 
změří velikost působící síly 

x 

F-9-2-04 
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

F-9-2-04p 
rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla 

F-9-2-05 
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

F-9-2-05p 
předvídá změnu pohybu těles při působení síly 

F-9-2-06 
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

F-9-2-06p 
aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení 

jednoduchých praktických problémů 
 

Mechanické vlastnosti tekutin 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-3-01 
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

F-9-3-01p 
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení jednoduchých praktických problémů 

F-9-3-02 
předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 

x 

 

Energie 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-4-01 
určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa 

x 

F-9-4-02 
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

F-9-4-02p 
uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

(bez vzorců) 
F-9-4-03 F-9-4-03p 



využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při 
řešení konkrétních problémů a úloh 

rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich 
přenosu a využití 

F-9-4-04 
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

F-9-4-04p 
rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané 

tělesem 
F-9-4-05 
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

F-9-4-05p 
pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

 

Zvukové děje 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-5-01 
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku 

F-9-5-01p 
rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

F-9-5-02 
posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

F-9-5-02p 
posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví 

člověka 
 

Elektromagnetické a světelné děje 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
F-9-6-01 
sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného 
obvodu 

F-9-6-01p 
sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod 

F-9-6-02 
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

F-9-6-02p 
vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

F-9-6-03 
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

F-9-6-03p 
rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady 

bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná 
druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, 

či není zdrojem světla 
F-9-6-04 
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

x 

F-9-6-05 
využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s 
proudem a o vlivu změny magnetického pole v 
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 

x 

F-9-6-06 
zapojí správně polovodičovou diodu 

x 

F-9-6-0 
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona 
odrazu světla při řešení problémů a úloh 

F-9-6-07p 
zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; 

rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití 

F-9-6-08 
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat 
ke kolmici, či od kolmice, a využívá této 
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

x 

 

Vesmír 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 



F-9-7-01 
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

F-9-7-01p 
objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce 

kolem Země 

F-9-7-0 
odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

F-9-7-02 
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností, zná planety 
sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci, osvojí 

si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím 
postavení ve vesmíru 

 

Chemie 

Pozorování, pokusy a bezpečnost práce  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-1-01 
určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH-9-1-01p 
rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH-9-1-02 
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat 
nesmí 

CH-9-1-02p 
pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 

nebezpečnými látkami 

CH-9-1-03 
objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

CH-9-1-03p 
reaguje na případy úniku nebezpečných látek, rozpozná 

přeměny skupenství látek 
 

Směsi 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-2-01 
rozlišuje směsi a chemické látky 

CH-9-2-01p 
pozná směsi a chemické látky 

CH-9-2-02 
vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

CH-9-2-02p 
rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 

CH-9-2-03 
vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

x 

CH-9-2-04 
navrhne postupy a prakticky provede oddělování 
složek směsí o známém složení; uvede příklady 
oddělování složek v praxi 

x 

CH-9-2-05 
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití 

CH-9-2-05p 
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití 

CH-9-2-06 
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v 
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby 
likvidace znečištění 

CH-9-2-06p 
uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším 

okolí 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-3-01 
používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

x 

CH-9-3-02 
rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny 
a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-3-02p 
uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické 

sloučeniny a jejich značky 



CH-9-3-03 
orientuje se v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

CH-9-3-03p 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

 

Chemické reakce 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-4-01 
rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání 

CH-9-4-01p 
pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických 

reakcí 

CH-9-4-02 
přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 
látky nebo produktu 

x 

CH-9-4-03 
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při 
předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

x 

 

Anorganické sloučeniny 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-5-01 
porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek 
na životní prostředí 

CH-9-5-01p 
popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní 
prostředí 

CH-9-5-02 
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet 

x 

CH-9-5-03 
orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi 

CH-9-5-03p 
orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem, poskytne první pomoc při zasažení 
pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 

Organické sloučeniny 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-6-01 
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

x 

CH-9-6-02 
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-02p 
zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie, vyjmenuje některé 

produkty průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-03 
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

x 

CH-9-6-04 
orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktech 
biochemického zpracování, především 
bílkovinách, tucích, sacharidech 

x 

CH-9-6-05 
určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

x 



CH-9-6-06 
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů 

CH-9-6-06p 
uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z 

hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy 
 

Chemie a společnost 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
CH-9-7-01 
zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi 

CH-9-7-01p 
uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin 

CH-9-7-02 
aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe 

x 

CH-9-7-03 
orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

CH-9-7-03p 
zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu 

prostředí a zdraví člověka 

 

Přírodopis 

Obecná biologie a genetika 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-1-01 
rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

P-9-1-01p 
orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní 

projevy a podmínky života 
P-9-1-02 
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních 
organel 

x 

P-9-1-03 
rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 

P-9-1-03p 
zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav 

rostlin i živočichů 
P-9-1-04 
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do 
říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-1-04p 
rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými 

organismy 
P-9-1-05 
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska 
dědičnosti 

x 

P-9-1-06 
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

x 

P-9-1-07 
uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

P-9-1-07p 
uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka, 
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích, pozná 

význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 
 

Biologie hub 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-2-01 
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

P-9-2-01p 
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 

charakteristických znaků 

P-9-2-02 
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

x 



P-9-2-03 
objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

P-9-2-03p 
pozná lišejníky 

 

Biologie rostlin 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-3-01 
odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

x 

P-9-3-02 
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

P-9-3-02p 
porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce 

jednotlivých částí těla rostlin 

P-9-3-03 
vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin 

P-9-3-03p 
rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití, 
uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich 

pěstování 
P-9-3-04 
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a 
atlasů 

P-9-3-04p 
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 

zástupce 

P-9-3-05 
odvodí na základě pozorování přírody závislost 
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-3-05p 
popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 

Biologie živočichů 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-4-01 
porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

P-9-4-01p 
porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

P-9-4-02 
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-02p 
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 

P-9-4-03 
odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

P-9-4-03 
odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

P-9-4-04p 
ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy, využívá 
zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k 

zajišťování jejich životních potřeb 
 

Biologie člověka 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-5-01 
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

P-9-5-01p 
popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a 

jejich funkce 

P-9-5-02 
orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-5-02p 
charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka 



P-9-5-03 
objasní vznik a vývin nového jedince od početí 
až do stáří 

P-9-5-03p 
popíše vznik a vývin jedince 

P-9-5-04 
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

P-9-5-04p 
rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby 

P-9-5-05 
aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-05p 
zná zásady poskytování první pomoci při poranění 

 

Neživá příroda 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-6-01 
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 

P-9-6-01p 
popíše jednotlivé vrstvy Země 

P-9-6-02 
rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

P-9-6-02p 
pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a 

horniny 

P-9-6-03 
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 

P-9-6-03p 
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

P-9-6-04 
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě 

P-9-6-04p 
rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik 

P-9-6-05 
rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

x 

P-9-6-06 
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 

P-9-6-06p 
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 

udržení života na Zemi 

 

Základy ekologie 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-7-01 
uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-01p 
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy 

mezi nimi 
P-9-7-02 
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy; na 
příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

P-9-7-02p 
rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní 

princip některého ekosystému 

P-9-7-03 
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 

P-9-7-03p 
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 

ekosystémech 

P-9-7-04 
uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-7-04p 
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich 
důsledky, pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí 
 

Praktické poznávání přírody 



Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
P-9-8-01 
aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-01p 
využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

P-9-8-02 
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-8-02p 
dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání 

přírody 
 

Zeměpis 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-1-01 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 

x 

Z-9-1-02 
používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

Z-9-1-02p 
rozumí základní geografické, topografické a kartografické 

terminologii 
Z-9-1-03 
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává 
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými 
složkami v krajině 

x 

Z-9-1-04 
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro 
orientaci v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, 
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k 
okolnímu světu 

Z-9-1-04p 
získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho 

popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a 
škodí 

 

Přírodní obraz země 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-2-01 
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy 

x 

Z-9-2-02 
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život 
lidí a organismů 

Z-9-2-02p 
objasní důsledky pohybů Země 

Z-9-2-03 
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje 
tvary zemského povrchu 

x 

Z-9-2-04 
porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

Z-9-2-04p 
uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 

sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost, uvede 
příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského 

povrchu 
 

Regiony světa 



Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-3-01 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

x 

Z-9-3-02 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 

Z-9-3-02p 
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

Z-9-3-03 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných makroregionů světa a 
vybraných (modelových) států 

Z-9-3-03p 
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů, 
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

Z-9-3-04 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich 

x 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-4-01 
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa 

x 

Z-9-4-02 
posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 

Z-9-4-02p 
uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a 

rozmístěním lidských sídel, vyhledá na mapách nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a rekreace 

Z-9-4-03 
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

x 

Z-9-4-04 
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

x 

Z-9-4-05 
porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků 

x 

Z-9-4-06 
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

x 

 

Životní prostředí 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-5-01 
porovnává různé krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-01p 
umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části 

krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky 
a funkce krajin 

Z-9-5-02 
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů) 

Z-9-5-02p 
uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek 



Z-9-5-03 
uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí 

Z-9-5-03 
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 

Česká republika 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-6-01 
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy 

Z-9-6-01p 
vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle 

bydliště nebo školy 
Z-9-6-02 
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům 

Z-9-6-02p 
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu 

Z-9-6-03 
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v 
evropském a světovém kontextu 

Z-9-6-03p 
určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její 

sousední státy rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a 
jeho členitost, uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

Z-9-6-04 
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

Z-9-6-04p 
vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a 

charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

Z-9-6-05 
uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států 

x 

 

 

Terénní geografická výuky, praxe a aplikace 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
Z-9-7-01 
ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu 

Z-9-7-01 
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

Z-9-7-02 
aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

x 

Z-9-7-03 
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného chování a jednání 
při mimořádných událostech 

Z-9-7-03p 
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné 

přírodě 

 

 

UMĚNÍ A KULTURA 

 
1. stupeň 

Hudební výchova 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

HV-3-1-01 
HV-3-1-01p 

zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 



zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase 
HV-3-1-02 
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 
forem 

HV-3-1-02p 
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci 

říkadel i při zpěvu 

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

x 

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

HV-3-1-04p 
reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

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

HV-3-1-05p 
rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá jednoduché skladby 

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

x 

 

Hudební výchova 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

HV-5-1-01p 
zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 

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

HV-5-1-02p 
propojí vlastní pohyb s hudbou 

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

HV-5-1-03p 
doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje 

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

x 

HV-5-1-05 
vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

x 

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

HV-5-1-06p 
odliší tóny podle výšky, síly a barvy, pozorně vnímá znějící 
hudbu různých skladeb, správně hospodaří s dechem při 

interpretaci písní � frázování 

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

HV-5-1-07p 
propojí vlastní pohyb s hudbou 

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

HV-9-1-01 
HV-9-1-01p 

doprovází písně pomocí ostinata 



využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 
HV-9-1-02 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; 
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, 
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-02p 
interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

HV-9-1-03 
reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace 

HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

HV-9-1-04 
realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů 

HV-9-1-04p 
rozeznává různé hudební žánry, pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu, rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru, uvede některá jména hudebních 
skladatelů a název některého z jejich děl 

HV-9-1-05 
rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových 
prvků k poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a pohybové 
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou 
vazbu 

x 

HV-9-1-06 
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě 
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku 

x 

HV-9-1-07 
zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období a porovnává ji z hlediska její 
slohové a stylové příslušnosti s dalšími 
skladbami 

x 

HV-9-1-08 
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

x 

 

1. stupeň 

Výtvarná výchova 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VV-3-1-01 
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

VV-3-1-01p 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, rozpoznává, 

pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z 

běžného života (s dopomocí učitele) 

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

VV-3-1-02p 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, uplatňuje vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

VV-3-1-03 
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

VV-3-1-03p 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

VV-3-1-04 VV-3-1-04p 



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

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, uplatňuje vlastní 
zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 
VV-3-1-05 
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 

VV-5-1-05p 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 

Výtvarná výchova 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

VV-5-1-01p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 
tvůrčí záměr, rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, 
barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle 
svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 

umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

VV-5-1-02 
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření 
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální postup; v prostorovém 
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

VV-5-1-02p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 
tvůrčí záměr, rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, 
barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle 
svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 

umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

VV-5-1-03 
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 
mají komunikační účinky pro jeho nejbližší 
sociální vztahy 

VV-5-1-03p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr, při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-04 
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-5-1-04p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr, při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-05 
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného umění) 

VV-5-1-05p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr 

VV-5-1-06 
porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

VV-5-1-06p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr, vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z 
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 

VV-5-1-07 
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

VV-5-1-07p 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr 

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VV-9-1-01 
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

VV-9-1-01p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 



zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i 
tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie 

VV-9-1-02p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru, při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 

jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních 

VV-9-1-03 
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 
metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-03p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i 

tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 
umělecké produkci 

VV-9-1-04 
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících i běžně 
užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

VV-9-1-04p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-05 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického obsahu 

VV-9-1-05p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-06 
interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a prožitků 

VV-9-1-06p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru, vnímá a porovnává výsledky běžné i 

umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

VV-9-1-07 
porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 
společenské a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

VV-9-1-07p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-08 
ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; 
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 
2. stupeň 

Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
VZ-9-1-01 
respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v 
komunitě 

VZ-9-1-01p 
chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

VZ-9-1-02 
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z 
hlediska prospěšnosti zdraví 

x 

 



VZ-9-1-03 
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví 

VZ-9-1-03p 
uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve 

shodě se zdravím 

VZ-9-1-04 
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

VZ-9-1-04p 
respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých 

možností usiluje o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-05 
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-05p 
projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky 

pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 
VZ-9-1-06 
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

x 

VZ-9-1-07 
dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v 
rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

VZ-9-1-07p 
dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností 

uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování 

VZ-9-1-08 
uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-08p 
svěří se se zdravotním problémem 

VZ-9-1-09 
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a obce 

VZ-9-1-09p 
respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých 

možností usiluje o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-10 
samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k 
regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 

x 

VZ-9-1-11 
respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

x 

VZ-9-1-12 
respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními 
cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

x 

VZ-9-1-13 
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se zneužíváním návykových látek 
a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely chování 
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým 

VZ-9-1-13p 
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her, 
uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy 

VZ-9-1-14 
vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

VZ-9-1-14p 
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

VZ-9-1-15 
projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní 
první pomoc 

VZ-9-1-15p 
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s 
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla 



VZ-9-1-16 
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

VZ-9-1-16p 
chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky 
využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků 

hromadného zasažení obyvatel 
 

1. stupeň 

Tělesná výchova 1. období 

Očekávané výstupy Minimální doporučená úroveň pro úpravy 
očekávaných výstupů 

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

TV-3-1-01p 
zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

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

x 

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

x 

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

TV-3-1-04p 
dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových 

činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 

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

TV-3-1-05p 
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti, 
projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým 
aktivitám, zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 

orientaci podle individuálních předpokladů 
 

2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

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

denního režimu 

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

TV-5-1-02p 
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s 

vlastním svalovým oslabením 

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

TV-5-1-03p 
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých 

pohybových možností a schopností 

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

TV-5-1-04p 
uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti 

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

TV-5-1-05p 
reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

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

TV-5-1-06p 
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play, zlepšuje svou 

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

využívat cviky na odstranění únavy 



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

x 

TV-5-1-08 
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

x 

TV-5-1-09 
změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 

x 

TV-5-1-10 
orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace 

x 

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
TV-9-1-01 
aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

x 

TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-02p 
usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o 
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 
TV-9-1-03 
samostatně se připraví před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

TV-9-1-03p 
cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá 
základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

TV-9-1-04 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou 
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

TV-9-1-04p 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 
sportem, vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a 

tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

TV-9-1-05 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

TV-9-1-05p 
uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá 

zajištění odsunu raněného, uplatňuje bezpečné chování v 
přírodě a v silničním provozu - chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
TV-9-2-01 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

TV-9-2-01p 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 

TV-9-2-02 
posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

TV-9-2-02p 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
TV-9-3-01 TV-9-3-01p 



užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 

užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

TV-9-3-02 
naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-02 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-03 
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 
TV-9-3-04 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

TV-9-3-04p 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka 

TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

TV-9-3-05p 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 

TV-9-3-06 
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

TV-9-3-06p 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

TV-9-3-07 
zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci 

x 

 

1. stupeň 

Zdravotní tělesná výchova 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ZTV-3-1-01 
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

ZTV-3-1-01 
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební 

polohy 
ZTV-3-1-02 
zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

ZTV-3-1-02 
zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 

oslabením 
 

2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ZTV-5-1-01 
zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu 
opakování 

ZTV-5-1-01 
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v 
optimálním počtu opakování 

ZTV-5-1-02 
zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 
podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-02 
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku 

cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-03 
upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 
které jsou v rozporu s jeho oslabením 

ZTV-5-1-03 
upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu 

s jeho oslabením 
 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ZTV-9-1-01 ZTV-9-1-01 



uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost 
při korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

ZTV-9-1-02 
zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje 
o jejich optimální provedení 

ZTV-9-1-02 
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, 

usiluje o jejich optimální provedení 

ZTV-9-1-03 
aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

ZTV-9-1-03p 
vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního 

oslabení 
 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

1. stupeň 

Práce s drobným materiálem 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

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

ČSP-3-1-01p 
zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 
materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních materiálů 
ČSP-3-1-02 
pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 
pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

Práce s drobným materiálem 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

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

materiálu 

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

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

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

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

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

ČSP-5-1-04p 
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném 
poranění 

 

Konstrukční činnosti – 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

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

stavebnicemi 
 

Konstrukční činnosti – 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-5-2-01 ČSP-5-2-01 

 



provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž 

ČSP-5-2-02 
pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-02 
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-03p 
udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady 

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

 

Pěstitelské práce – 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

ČSP-3-3-01p 
provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a 

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

ČSP-3-3-02p 
pečuje o nenáročné rostliny 

 

Pěstitelské práce – 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

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

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

vybraných rostlin 

ČSP-5-3-02 
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové 
i jiné rostliny 

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

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

ČSP-5-3-03p 
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní 
ČSP-5-3-04 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

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

pomoc při úrazu na zahradě 
 

Příprava pokrmů – 1. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-3-4-01 
připraví tabuli pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-01p 
upraví stůl pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-02 
chová se vhodně při stolování 

ČSP-3-4-02 
chová se vhodně při stolování 

 

Příprava pokrmů – 2. období 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-5-4-01 
orientuje se v základním vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-01p 
uvede základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 
připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-02p 
připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 
dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

ČSP-5-4-03p 
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

při stolování 
ČSP-5-4-04 
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

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

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



 

2. stupeň 

Práce s technickými materiály  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 

ČSP-9-1-01 
provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-01p 
získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 
postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň 
ČSP-9-1-02 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-02p 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 
ČSP-9-1-03 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-03p 
organizuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-04p 
pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v 

pracovních postupech a návodech 

ČSP-9-1-05 
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu 

ČSP-9-1-05p 
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu, rozlišuje různé druhy materiálů 
a zná jejich vlastnosti, zvolí vhodný pracovní postup v souladu s 
druhem zpracovávaného materiálu, správně vybere a používá 

vhodné pracovní nástroje a pomůcky, dovede pracovní postupy 
k finálnímu výrobku, dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při 
drobném úrazu 

 

Design a konstruování  

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-2-01 
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

ČSP-9-2-01p 
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model 

ČSP-9-2-02 
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky 
a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 

x 

ČSP-9-2-03 
provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

ČSP-9-2-03p 
ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí 

údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 
ČSP-9-2-04 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

ČSP-9-2-04 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy; poskytne první pomoc při úrazu 

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-3-01 
volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

ČSP-9-3-01p 
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02 
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

ČSP-9-3-02p 
pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 

ČSP-9-3-03 
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu 

ČSP-9-3-03p 
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-04 ČSP-9-3-04p 



prokáže základní znalost chovu drobných zvířat 
a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05 
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-05p 
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami 

 

Provoz a údržba domácnosti 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-4-01 
provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví 

ČSP-9-4-01p 
provádí jednoduché operace platebního styku 

ČSP-9-4-02 
ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje 
se v návodech k obsluze běžných domácích 
spotřebičů 

ČSP-9-4-02 
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech  

v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných 
domácích spotřebičů 

ČSP-9-4-03 
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím 
a zařízením včetně údržby provádí drobnou 
domácí údržbu 

ČSP-9-4-03p 
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, 

provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při 
práci v domácnosti 

ČSP-9-4-04 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

ČSP-9-4-04p 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy 

a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo 
chemikálií 

 

Příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Minimální doporučená úroveň pro úpravy 
očekávaných výstupů 

ČSP-9-5-01 
používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

ČSP-9-5-01p 
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 
ČSP-9-5-02 
připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

ČSP-9-5-02p 
připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se 

zásadami zdravé výživy 
ČSP-9-5-03 
dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

ČSP-9-5-03p 
dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu 

ČSP-9-5-04 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

ČSP-9-5-04p 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 
 

Práce s laboratorní technikou 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-6-01 
vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů 

ČSP-9-6-01p 
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní 

činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a 
pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, 

experimentu 
ČSP-9-6-02 
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm 
závěry, k nimž dospěl 

x 

ČSP-9-6-03 
vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou 
provést danou experimentální práci 

x 



ČSP-9-6-04 
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 

ČSP-9-6-04p 
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní 

technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při 
laboratorních činnostech 

ČSP-9-6-05 
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

ČSP-9-6-05 
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 

Využití digitálních technologií 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-7-01 
ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky 

ČSP-9-7-01p 
ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje 

podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či 
expertní službu 

ČSP-9-7-02 
propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

ČSP-9-7-02p 
propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení 

ČSP-9-7-03 
pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, 
zábava 

ČSP-9-7-03p 
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi  

v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb 

ČSP-9-7-04 
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením 

ČSP-9-7-04 
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

ČSP-9-7-05 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou 
a poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-9-7-05 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy 
při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu 

 

Svět práce 

Očekávané výstupy 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů 
ČSP-9-8-01 
orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

ČSP-9-8-01p 
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí,  

v učebních oborech a středních školách 
ČSP-9-8-02 
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-02p 
posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní 

orientace přihlédnutím k potřebám běžného života 
ČSP-9-8-03 
využije profesní informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného vzdělávání 

ČSP-9-8-03p 
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného dalšího vzdělávání 

ČSP-9-8-04 
prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

ČSP-9-8-04p 
prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při 

ucházení se o zaměstnání, byl seznámen s právy a povinnostmi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, byl seznámen s možnostmi 
využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání 

zaměstnání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

● Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou uvedeny v příloze školního 
řádu. 

● HODNOCENÍ ŽÁKŮ V RÁMCI POSKYTNUTÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH: 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Je využíváno různých forem hodnocení. S hodnocením se pracuje v závislosti na charakteru žákova 
problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka nebo zohlednění akcelerovaného 
vývoje nadaných žáků v práci s učivem. Dochází k podpoře autonomního hodnocení (sebehodnocení). 
Hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a směřovat nejen k vyhodnocení 
úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání. 

Podpůrná opatření druhého stupně 

Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka). Nastavují  
se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem 
hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho nadání nebo 
mimořádného nadání. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti 
vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria, dále třída hodnocených 
vlastností i hodnotící škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků 
a je pro ně informativní a korektivní; podporuje rozvoj autonomního hodnocení. Sumativní hodnocení žáků  
s potřebou podpůrných opatření zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání. 

Podpůrná opatření třetího stupně 

Toto podpůrné opatření zahrnuje postupy uvedené v předchozích stupních, respektuje specifické nároky 
na činnost žáků, specifikuje hodnoticí kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; provádí 
kriteriální úpravy hodnocení, využívá slovní hodnocení, formativní i sumativní hodnocení žáka, podporuje 
autonomní hodnocení (sebehodnocení) žáka a všechny prvky hodnocení zvyšující motivaci žáka k učení. 
Významně zohledňuje sociální kontext hodnocení a směřuje k podpoře žáka v jeho učení – hodnocení žákovi 
indikuje konkrétní postupy v učení. 

Podpůrná opatření čtvrtého stupně 

Hodnocení zahrnuje doporučení z nižších stupňů podpůrných opatření. Zohledňuje specifické nároky na 
činnost žáků, specifikuje hodnoticí kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je 
analýza učiva zaměřená na didaktickou přístupnost učiva pro žákovo učení, pozitivní motivaci k dalšímu 
vzdělávání a vytváření postojů. Výrazné kriteriální úpravy hodnocení, důraz  
na využívání různých forem formativního hodnocení, včetně slovního, podpora sebehodnocení žáka  
a práce s motivací ke vzdělávání. 

Podpůrná opatření pátého stupně 

Hodnocení zahrnuje individuálně specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnoticí kritéria, třídu 
hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je podpora žáka ve vzdělávání a snaha  
ho motivovat k dalšímu vzdělávání. Formativní hodnocení vychází ze zdravotního stavu žáka, směřuje  
k vytvoření náhledu na schopnost dosahovat pokroku u žáka. Obdobně se přistupuje k sumativnímu 
hodnocení žáka. Využívání různých forem hodnocení, včetně slovního. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub 

 

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk 

Školní vzdělávací program 

Školní družina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Identifikační údaje: 

 

Předkladatel:  Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové, okres Šumperk 

Adresa:  Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh 78901 

IČO:   600 45 264 

IZO:   600 148 491 

Kontakty:   tel.: 583 411 232 

   fax: 583 411 323 

   e-mail: skola@bozenka.cz 

   web: www.bozenka.cz 

 

Zřizovatel:  Město Zábřeh 

Adresa:   Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

IČO:   003 03 640 

Kontakty:   tel.: 583 468 111 

   fax: 583 516 505 

   e-mail: posta@muzabreh.cz 

   web: www.zabreh.cz 

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Nimrichtr  

   reditel@bozenka.cz 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Fréharová 

   Mgr. Petr Kondler 

    

Školní družina: tel.: 605 702 234 

 

 

Charakteristika zařízení - materiální podmínky a umístění ŠD 

     Školní družina je součástí školy.  Je umístěna v prvním – „správním“ pavilonu.  Zde jsou tři samostatná 
oddělení ŠD a další dvě oddělení jsou umístěny ve třídách.   

     Oddělení ŠD slouží k zájmovému vzdělávání a výchovné činnosti. Dále ŠD využívá cvičnou kuchyňku  
a keramickou dílnu. Sportovní aktivity probíhají v tělocvičně a na školní zahradě. Materiál pro výtvarnou  
a pracovní činnost je uložen v kabinetě ŠD. 

     Ve všech odděleních ŠD jsou podlahy pokryty PVC, pro činnosti a hry na zemi slouží koberce, pokrývající 
část podlahy. Účastníci mají k dispozici hygienická zařízení na chodbě. V každém oddělení ŠD je dostatek 
stolních a společenských her, stavebnic, časopisů. V 1. a 3. oddělení je televize, video a CD přehrávač. ŠD 
využívá i prostory mimo areál školy – park před školou, dětské hřiště u rybníka Oborník. 



     Prostředí užívaných prostor vyhovuje hygienickým normám. Účastníci jsou pravidelně poučováni o 
nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Účastník bez vědomí vychovatelky nikdy 
neodchází ze školní družiny.  

K výzdobě prostor ŠD jsou využívány výtvarné práce dětí. Výzdoba je obměňována, například podle ročních 
období. 

 

Personální podmínky 

     Školní družina má pět oddělení. V každém z nich pracuje jedna vychovatelka. Vychovatelky ŠD mají 
odborné pedagogické vzdělání. Dále si prohlubují vzdělání v akreditovaných kursech DVPP i samostudiem. 

Vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem 

● vysoká míra empatie a vřelý vztah k účastníkům 
● organizační schopnosti 
● efektivní jednání s účastníky 
● vytváření pestré a zajímavé skladby činností 
● dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečnost účastníků 
● navození radostné atmosféry, pocitu bezpečí, vytváření dobrého kolektivu, posilování sebevědomí 

dětí 
● prezentace výsledků činností ŠD na veřejnosti 

 
Zveřejnění školního vzdělávacího programu 

     Rodiče účastníků jsou informováni o činnosti ŠD na webových stránkách školy. Školní vzdělávací program 
ŠD je veden jako příloha ŠVP ZV a je k nahlédnutí v ředitelně školy, v každém oddělení ŠD a jeho 
elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách školy -  www.bozenka.cz 

 

SWOT  analýza ŠD 

Silné stránky 

● Zájem účastníků a vysoká návštěvnost ŠD 
● Spolupráce s ostatními školami 
● Hygiena před a po jídle 
● Relaxace po jídle 
● Možnost každodenního využití tělocvičny 
● Spolupráce s učitelkami z 1. Stupně 
● Dostatečný prostor pro relaxaci účastníků při pohybu venku – možnost častého využití zahrady, 

školního hřiště, hřiště za katolickým domem a parku před školou 
● Vhodná poloha školy pro pobyt v přírodě a turistické vycházky do blízkého okolí 
● Spolupráce se SPgŠ 
● Kvalitní vzdělávací a výchovný program  
● Skupinová práce s účastníky 
● Komunikace a osobitý přístup vychovatelů k účastníkům 

Slabé stránky 

● Nevhodný vztah účastníků k vybavení ŠD 
● Nekvalitní výpočetní technika v ŠD 
● Denní narušení práce ŠD aktivitami školními i mimoškolními 
● Malý zájem starších dětí o pravidelné zájmové činnosti 
● Možnost přístupu kohokoli do prostoru ŠD 
● Administrativní práce zastiňuje práci výchovně vzdělávací 

Příležitosti 

● Finanční podpora zřizovatele 
● Prezentace  
● Spolupráce s MŠ 
● Zlepšení materiálního a technického vybavení ŠD  



● Získávání sponzorů 
● Využití informací (školení, internet, …)  

Hrozby  

● Malý zájem o informace o ŠD mezi rodiči 
● Snížení úvazku vychovatelek 
● Nekázeň, agresivita, šikana, krádeže 
● Přežívání pojmu sociálního zařízení 

 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

     Ve ŠD je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby 
jednice. Náplň činnosti je věkově přiměřená, hodnocení účastníků je motivující.  

● Rozvíjení osobnosti účastníků 
● Utváření pozitivních vztahů mezi účastníky, tolerance k druhým 
● Rozvoj logického myšlení 
● Rozvoj estetického cítění a chování 
● Výchova ke zdravému životnímu stylu 
● Naučit účastníky trávit smysluplně volný čas 
● Kladné citové vztahy k lidem a přírodě, sebeovládání, sebekontrola 
● Činnost odpočinková a rekreační – četba, relaxace na koberci, společenské a deskové hry, 

rozhovory s dětmi  
● Činnost zájmová – sportovní, esteticko-výchovná, přírodovědná, hudební, společenskovědní  
● Příprava na vyučování – upevňování znalostí nabytých ve školním vyučování, didaktické hry, využití 

PC a práce s knihou 

ŠD svou činností navazuje na práci ve vyučování a spolupracuje se zájmovými kroužky na škole.  

PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Září Zahradní slavnost 

Říjen  Orchestr barev 

Listopad    Zpívání v dešti 

Prosinec    Vánoční zvonkohra 

Leden  Sólo pro bílou pastelku 

Únor  Tanec vloček 

Březen  Předjarní mazurka 

Duben  Aprílové skotačení 

Květen  Květinový ples 

Červen  Poskokem do prázdnin  

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - VVS 

ZÁŘÍ: Zahradní slavnost 

CÍLE: 

Orientace v prostorách ZŠ 

Komunikace s dospělými i kamarády 

Osvojení praktických dovedností 

Pravidla soužití – určení práv a povinností a jejich dodržování 



Bezpečnost při hrách a činnostech v budově školy i mimo ni 

Dopravní situace v blízkém okolí školy – bezpečná cesta do a ze školy, přecházení vozovky, nejdůležitější 
dopravní značky 

Hry na stmelení kolektivu 

Moje rodina, můj dům  

Hygiena stolování, pitný režim 

 

KOMPETENCE: 

Zvládne bezpečnou cestu do i ze školy - VIDĚT A BÝT VIDĚN! 

Zná učitele, vychovatele, spolužáky, orientuje se v prostorách školy. 

Zná svoji adresu. 

Zvládá hygienické návyky. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

rozhovor 

vycházky 

vyprávění 

testy vědomostí 

námětové hry 

praktické dovednosti 

didaktické hry 

výtvarná činnost 

skupinová hra s informacemi 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Multikulturní výchova 

 

ŘÍJEN: orchestr barev 

CÍLE:  

Vytvořit si představu o zdravé výživě – co jíme. 

Poznáváme ovoce a zeleninu. 

Sběr přírodnin a práce s nimi. 

Rozvoj vztahu k přírodě, odpovědnost k přírodě – environmentální výchova. 

Poznávání ročních období 

Práce s papírem – bezpečné ovládání nůžek, přesnost, pečlivost, pořádek na pracovním místě – jemná 
motorika 



Podzimní vycházky s přírodovědnou a tělovýchovnou náplní. 

Pravidla chování ve školní jídelně, doma, v restauraci. 

Třídění odpadů – environmentální výchova: rozvoj vztahu k přírodě. Projekt – sběr vršků z PET lahví. 

 

KOMPETENCE: 

Pozná znaky ročního období. 

Pomáhá druhým. 

Pozná druhy ovoce a zeleniny. 

Pojmenuje základní části lidského těla (orgány). 

Zná základní pravidla stolování. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

vyprávění 

praktické činnosti 

rozhovor  

vycházky 

testy vědomostí 

námětové hry 

skupinová práce 

poznávání rostlin, přírodnin, živočichů 

pohybové aktivity 

evaluační metody 

hry 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Environmentální výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

    

LISTOPAD: Zpívání v dešti 

CÍLE: 

Poznávání krás podzimní přírody a pozorování změn. 

Otužování a rekreace na čerstvém vzduchu. 

Beseda – advent. 

Výtvarné zachycení literárního děje, rozvoj fantazie, projev vlastní tvořivosti. 

Koordinace pohybů, dodržování pravidel kázně, vzájemné kamarádské chování. 

Návštěva keramické dílny. 



 

KOMPETENCE: 

Projevuje se zájem o knihy, kulturu a tradice naší země i jiných národů. 

Samostatně vyjadřuje přání a myšlenky, tvoří otázky a odpovědi. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

Hry 

Práce s informacemi 

Beseda 

Multimediální výchova 

Evaluační metody 

Vyprávění 

Vědomostní testy – soutěže 

Rozhovory 

Praktické dovednosti 

Námětové hry 

Vycházky 

Relaxace 

Doplňování textu 

Skupinová práce 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

 

PROSINEC: Vánoční zvonkohra 

CÍLE:  

Upevňování návyků kulturního chování. 

Výroba dárků pod stromeček. 

Vedení dětí k pochopení hodnoty lidské práce – účelnost výrobku. 

Zimní radovánky. 

Vánoční zvyky, tradice. 

Spoluvytvářet příjemné prostředí plné pohody ve ŠD. 

Prohlubování a rozšiřování estetického cítění. 

Vedení k pečlivé a čisté práci. 



Vytváření pěkných vztahů ke svým nejbližším. 

 

KOMPETENCE: 

Naučí se z paměti texty vánočních písní, recitace básní. 

Ví, že ne ve všech zemích tráví Vánoce tak jak u nás. 

Uvědomuje si své pocity. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

 vyprávění 

 „Vánoční dílnička“ 

hudební výchova – zpěv, poslech koled 

beseda 

testy vědomostí 

námětové hry 

soutěže 

pohybové aktivity 

skupinová práce 

rozhovory 

praktické dovednosti 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

Mediální výchova 

 

LEDEN: Sólo pro bílou pastelku 

CÍLE:  

Ukázat vztah člověka k přírodě, jako základnímu životnímu prostředí, které musíme šetřit a ochraňovat. 

Rozvíjet zodpovědnost za své chování a jednání. 

Výroba dárků k zápisu do ZŠ pro budoucí prvňáčky. 

Rozvoj harmonického všestranného růstu organismu dětí, rozvoj pohyblivosti. 

Vytváření smyslu pro rytmus tvarů a barev. 

Rozvoj výtvarné představivosti, zobrazení dějové a obsahové skutečnosti, zachycení postav v pohybu. 

KOMPETENCE: 

Nezakrývá nesprávné chování svých přátel, rozlišuje co je dobré a co špatné v jednání dětí. 



Volí činnost ve třídě, v tělocvičně, venku podle vlastní potřeby, možností a podmínek. 

Získává a rozšiřuje základní dovednosti. 

Uvědomuje si znaky zimní přírody. 

Komunikuje s ostatními o daném tématu. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

vyprávění                                                               

soutěže 

rozhovor 

praktické dovednosti 

hry 

spolupráce s rodiči 

individuální práce 

diskuse 

skupinová práce 

výlety 

sportovní soutěže 

relaxace 

pohybové aktivity 

multimediální výchova 

doplňování textu 

vycházky 

vědomostní testy 

evaluační metody 

práce s informacemi 

environmentální výchova 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Environmentální výchova 

 

ÚNOR: Tanec vloček 

CÍLE: 

Péče o zdraví – hygienické návyky. 

Dodržování bezpečnosti při zimních radovánkách, nebezpečí úrazu, přátelské chování ke spolužákům, 
základy první pomoci. 

Rozšíření poznatků o životě zvířat v zimě. 



Knihy, které čtu, čteme, jsou nám čteny. 

Nejznámější dětští ilustrátoři. 

Podpoření zdravé soutěživosti, respektování pravidel závodu. 

Poučení o chování v přírodě, ochrana přírody. 

 

KOMPETENCE: 

Zná účelnost a cíl v dodržování osobní čistoty, čistoty oděvu a pořádku ve svých věcech. 

Vede nejenom sebe k ochraně před úrazem a nemocemi. 

Prohlubuje zájem o knihy a kulturu. 

Zapojuje se do zimních sportů a her. 

Ví, jak se otužovat a správně se oblékat v zimním období. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

četba 

evaluační metody 

pracovní listy 

diskuse 

rozhovor 

praktické činnosti 

skupinová práce 

testy vědomostí 

vyprávění 

doplňování textu 

praktické dovednosti 

práce s informacemi 

návštěva kina, divadla 

testy vědomostí 

soutěže 

dramatizace 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

BŘEZEN: Předjarní mazurka 

CÍLE: 

Vedení ke správnému chování v přírodě. 



Využití pobytu na čerstvém vzduchu k aktivní rekreaci. 

Pozorování změn v jarní přírodě – zvířátka – mláďátka. 

Vedení k vytváření kladného vztahu k osobnosti učitele a k jeho práci 

Měsíc knihy – podpora dětí v četbě. 

Návštěva hasičského sboru Zábřeh 

 

KOMPETENCE: 

Ochrana přírody je záležitost každého jedince. 

Umí vyjádřit svá přání, nebojí se vyjádřit nahlas. 

Upevňuje hudební a estetické cítění. 

Pozná mláďata domácích zvířat. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

beseda 

testy vědomostí, soutěže 

hry 

rozhovor 

práce s informacemi 

pohybové aktivity 

praktické dovednosti 

ankety  

evaluační metody 

doplňování textu 

skupinová práce 

vycházky 

testy vědomostí  

spolupráce s rodiči 

vyprávění 

pracovní listy 

návštěva kina 

multimediální výchova 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Multikulturní výchova 

 



DUBEN: Aprílové skotačení 

CÍLE: 

Pozorování krás jarní přírody. 

Duben – měsíc bezpečnosti – dodržování pravidel bezpečnostního provozu. 

Poukázání na dobré a špatné návyky dětí ve vztahu bezpečnosti, dopravní kázeň, případné následky 
neukázněnosti. 

Pěstování estetického cítění a vkusu. 

Porozumění textu písní, vnímání hudebních krás. 

Velikonoce – svátky jara. 

„Ukliďme si svět“ 

 

KOMPETENCE: 

Poznává rostliny v lese i na louce. 

Zná rytmus, vytváří jednoduché formy hudebního doprovodu. 

Dodržuje základní požadavky – čistota, vkus, účelnost, péče o oděv. 

Znáš správné vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu – důležitá telefonní čísla. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

vyprávění  

vycházky  

testy vědomostí – soutěže 

práce s informacemi 

environmentální výchova 

poznávání rostlin, živočichů 

rozhovor 

evaluační metody 

multimediální výchova 

hry 

skupinová práce 

doplňování textu 

praktické dovednosti 

pohybové aktivity 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 



 

KVĚTEN: Květinový ples 

CÍLE: 

Prohlubovat citové vztahy k rodině (mamince, babičce). 

Rozvíjet fantazii, tvořivost a představivost. 

Vedení k dodržování pravidel silniční bezpečnosti. 

Seznámení se státními svátky 

 

KOMPETENCE: 

Svátek matek – výroba dárků – snaží se o precizní práci. 

Pozná a sbírá léčivé byliny. 

Zná dopravní značky, uvědomuje si nebezpečí v dopravě, orientuje se ve městě. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

Skupinová práce 

Vyprávění 

Pohybové aktivity 

Praktické dovednosti 

Evaluační metody 

Rozhovor 

Doplňování textu 

Hry 

Environmentální výchova 

Vycházky 

 Diskuze 

Práce s informacemi 

Vědomostní testy – soutěže 

Beseda 

Kvízy, křížovky, doplňovačky, rébusy 

Poznávání rostlin 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

 



ČERVEN: poskokem do prázdnin 

CÍLE: 

1. červen – Mezinárodní den dětí. 

Zajímat se o život dětí v jiných zemích, vnímat jejich odlišnost jako přirozený stav. 

Pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, zvýšení fyzické kondice a obratnosti. 

Chystáme se na prázdniny – zásady chování a bezpečnosti při letních aktivitách. 

 

KOMPETENCE: 

Zná pravidla soužití a je tolerantní ke svému okolí. 

Zodpovídá za své chování a jednání a ví, kam se obrátit pro pomoc v nejisté situaci. 

Umí pomoci vrstevníkům i mladším spolužákům, nebojí se vyjádřit vlastní názor, dokáže diskutovat. 

Využívá účelně volný čas. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

Skupinová práce 

Diskuze 

Multimediální výchova 

Hry 

Sportovní soutěže 

Rozhovor 

Pohybové aktivity 

Evaluační metody 

Praktické dovednosti 

Environmentální výchova 

Spolupráce s rodiči 

Vyprávění 

Práce s informacemi 

Beseda 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

 



Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

     Ve ŠD respektujeme individualitu každého účastníka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný 

rozvoj. Podle stupně a charakteru jejich handicapu je umožněno začleňování do volnočasových aktivit a jsou 

zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Na podmínkách pro účastníky se specifickými 

vzdělávacími potřebami spolupracujeme s rodiči, třídními učiteli a se školou.  V případě nutnosti 

spolupracujeme s odbornými pracovišti. Dle aktuálních možností a podmínek školy lze při výchovných 

činnostech ve školní družině rozvíjet talent mimořádně nadaných účastníků (zadávání rozšiřujících a 

doplňujících úkolů, individuální přístup). Účastníci se zdravotním postižením i účastníci mimořádně nadaní 

jsou integrováni v rámci běžných tříd.  

Schváleno dne 1. 9. 2020 pedagogickou radou. 

Platnost dokumentu od 1. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk 

Školní vzdělávací program 

Školní klub 
Identifikační údaje: 

 

Předkladatel:  Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové, okres Šumperk 

Adresa:  Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh 78901 

IČO:   600 45 264 

IZO:   600 148 491 

Kontakty:   tel.: 583 411 232 

   fax: 583 411 323 

   e-mail: skola@bozenka.cz 

   web: www.bozenka.cz 

 

Zřizovatel:  Město Zábřeh 

Adresa:   Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

IČO:   003 03 640 

Kontakty:   tel.: 583 468 111 

   fax: 583 516 505 

   e-mail: posta@muzabreh.cz 

   web: www.zabreh.cz 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Nimrichtr  

   reditel@bozenka.cz 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Fréharová 

   Mgr. Petr Kondler 

    

                          

Charakteristika školního klubu (ŠK)   

     Školní klub je zařízení pro zájmové vzdělávání účastníků Základní školy Zábřeh, Boženy Němcové 
1503/15, okres Šumperk. 
 
     Zájmové vzdělávání umožňuje účastníkům školy pravidelnou výchovnou vzdělávací činnost ve dnech 
školního vyučování, a to v době mimo pravidelný rozvrh vyučovacích hodin. 
Svou činností navazuje ŠK na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití 
volného času účastníků a rozvoj jejich všestranných zájmů. Stává se tím tou nejlepší prevencí výskytu 
sociálně patologických jevů. 
 



     Posláním ŠK je motivovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti a zejména smysluplnému 
využívání volného času, a to širokou nabídkou aktivit pod vedením pedagogických pracovníků. 
V rámci své výchovně – vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny 
složky rekreační, sportovní, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti. 
 
     Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž 
nabídka je určena pro účastníky druhého stupně. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, výtvarnou a 
uměleckou. 
ŠK také nabízí odpočinkovou a rekreační složku v tzv. otevřeném klubu. 
 

Formy vzdělávání 

Zájmové vzdělávání ve školním klubu se uskutečňuje těmito formami: 

● Využitím otevřené nabídky spontánních činností v otevřeném klubu. Jedná se o spontánní aktivity 
(četba knih, časopisů, poslechu hudby, využití internetu, sledování filmů apod.), neformální 
komunikaci, přípravu do školy, deskové hry, relaxační činnosti a spontánní hry při pobytu venku. 

● Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve specializovaných kroužcích ŠK: 
● sportovní: kopaná, moderní tanec, střelba, orientační běh, atletika, všeobecný tělesný 

rozvoj, florbal, kondiční gymnastika 

● umělecké: keramika, kreativ, flétna, tvořílek, kuchtík, modelář 
 

Délka a časový plán 

     Školní vzdělávací program je pro pravidelnou formu zájmového vzdělávání sestaven na dobu jednoho 
školního roku. Časová dotace pro jednotlivé formy činností vychází z jejich specifik a zaměření. 

Otevřený klub provozuje svou činnost každý den dle časového rozvrhu. 

 

Cíle zájmového vzdělávání 

● rozvíjet u dětí schopnost aktivního a účelného trávení volného času a vybavit je dostatkem námětů 
pro jeho naplňování 

● vést děti k dodržování pravidel slušného chování, všestranné a otevřené komunikaci, utvářet pozitivní 
vztahy mezi žáky a pedagogy 

● rozvoj duševního a sociálního zdraví 
● posilovat morálně volní vlastnosti a smysl pro spravedlnost 
● vytvářet pozitivní vztah k práci 
● preventivně působit proti ohrožení sociálně patologickými jevy 

● podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a  řešení problémů 

 

Obsah vzdělávání 

     Obsah zájmového vzdělávání ve ŠK tvoří přiloženou nadstavbu školního vzdělávacího programu základní 
školy. Rozvíjí klíčové kompetence vytvořené ve vzdělávacích oblastech: Jazyk a jazyková komunikace, 
Informační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. 

Výchovně vzdělávací cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence vycházejí z jednotlivých forem 
zájmového vzdělávání. 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání 



     O přijetí účastníka k činnosti ŠK rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy. Rozhodování o 
přijetí se neřídí správním řádem, o přijetí nebo nepřijetí rozhoduje ředitel dle podmínek stanovených ve 
Vnitřním řádu ŠD a ŠK, který je součástí školního řádu. Po odevzdání vyplněné, rodiči podepsané přihlášky 
se účastník stává členem zájmového vzdělávání ve ŠK. 

     Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka, s ohledem na druh 
vykonávané činnosti účastníků a na jejich bezpečnost. 

Odhlašování dítěte se provádí na základě písemného sdělení rodičů. 

     Ředitel školy má právo předčasně ukončit vzdělávání účastníka v kroužku z důvodu závažných prohřešků 
účastníka proti ustanovením vnitřního řádu ŠD a ŠK. 

Popis materiálních podmínek 

     ŠK využívá pro svou činnost všechny dostupné prostory školy, které svým vybavením a uspořádáním 
odpovídají potřebám a zaměření jednotlivých činností – kmenové třídy, školní knihovna, jazyková učebna, 
počítačová učebna, hudební síň, velká a malá tělocvična, venkovní hřiště, dílny a keramická dílna. 

     Všechny prostory používané pro činnost ŠK splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných 
předpisů a jejich plnění je průběžně kontrolováno a vyhodnocováno. 

     Materiální zabezpečení jednotlivých činností je průběžně doplňováno tak, aby vyhovovalo hygienickým a 
bezpečnostním předpisům a normám. 

Popis personálních podmínek 

     Zájmové vzdělávání ve ŠK zajišťují kvalifikovaní pedagogové. Všichni vychovatelé, vychovatelky a učitelé 
ŠK mají dostatečný prostor pro uplatnění vlastní iniciativy a nápadů dle svých specializací a osobního 
zaměření. 

     Pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají samostudiem a mají možnost využívat nabídky 
akreditovaných kurzů a dalšího vzdělávání. 

Popis ekonomických podmínek 

     Výši úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání a pravidla pro snížení nebo prominutí úplaty 
účastníků stanoví Směrnice ředitele školy. 

 

Popis bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

     Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví účastníků jako ve školním řádu. 

     Účastníci zájmové činnosti ve ŠK se dále řídí ustanovením řádu školní družiny a školního klubu. Pokud 
ŠK využívá pro svou činnost odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Pedagogičtí 
pracovníci před započatou činností účastníkům připomínají zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a dbají na 
jejich dodržování. 

     Účastníci jsou povinni okamžitě hlásit jakékoli poranění. Zacházet šetrně se svěřeným majetkem. Při jeho 
úmyslném poškození bude škola požadovat od zákonných zástupců odpovídající náhradu. Při činnostech ve 
ŠK nemají účastníci u sebe cenné věci a větší obnosy peněz. 

     Školním klubem používané prostory a vybavení odpovídají platným normám bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví dětí a jsou pravidelně kontrolovány. 

     V případě úrazu nebo poranění dítěte je pedagogickým pracovníkem zajištěno první ošetření a zákonný 
zástupce dítěte je o události informován. 

Pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek.  

Zveřejnění Školního vzdělávacího programu ŠK 



     Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve ŠK je všem účastníkům, pedagogům i veřejnosti 
přístupný na webových stránkách školy a na nástěnce ve škole. Školní vzdělávací program ŠD je veden jako 
příloha ŠVP ZV.  

 Schváleno dne 1. 9. 2020 pedagogickou radou. 

Platnost dokumentu od 1. září 2020 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 


