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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. 1  Název vzdělávacího programu 

  

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální vypracovaný podle RVP ZŠS (1. díl)  

„Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech“ 

 

1. 2 Předkladatel 

Mateřská škola a Základní škola  

Adresa: Praha 9, Bártlova 83, 193 00 

Ředitel školy: Mgr. Pavlína Čuřínová 

Telefon: 281 920 835, 731 582 581 

Fax: 281 863 822 

IČO : 70848572 

E-mail: bartlova@skolabartlova.cz 

www.skolabartlova.cz 

Identifikátor zařízení: 600 021 271 

 

Odloučené pracoviště: Litvínovská 300, Praha 9 – Prosek 

 

1. 3  Zřizovatel školy 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské náměstí 2/2  

Praha 1 

110 01, IČ: 00064581 

 
 
 
 
 
 
 
Dokument platný od 1. 9. 2019      Mgr. Pavlína Čuřínová 
                 ředitelka školy 

 
 
 

mailto:bartlova@skolabartlova.cz
http://www.zshorakhk.cz/
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Základní údaje 
Škola je výchovně vzdělávací zařízení. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělání žákům se speciálně 
vzdělávacími potřebami (§16 odst. 9 Školského zákona). 

Do 30. 6. 2005 fungovala škola pod názvem Zvláštní škola a Pomocná škola. K 1. 7. 2005 došlo ke 
sloučení se Speciální MŠ Litvínovská 300, Praha 9 a současně ke změně názvu na Mateřská škola speciální, 
Základní škola praktická a Základní škola speciální. Od 1. 9. 2016 máme nový název Mateřská škola a 
Základní škola. 

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji městské části Horní Počernice a tím i na samé hranici 
hlavního města. Je obklopena zčásti rodinnými domy staré venkovské zástavby, zčásti lesem, zelenými 
plochami a rozlehlou školní zahradou. Hlavním objektem je školní budova z roku 1895, která prošla začátkem 
devadesátých let minulého století rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V té době došlo i k přístavbě nového 
objektu pro dílnu a další učebnu. 

Dostupnost školy MHD je poměrně dobrá. Ze stanice metra „B“ Černý Most jede ke škole několik 
autobusových linek (cca. 10 minut), doprava z okolních obcí je zajištěna příměstskými linkami a jednou linkou 
školní. 

Škola má v Praze 9 odloučené pracoviště MŠ a ZŠ speciální v Litvínovské 300, Praha 9 Prosek.   

 
Velikost školy  

Ve škole se vzdělává v průměru 95 žáků ZŠ a ZŠ speciální. Škola je úplná s 1. až 9., resp.10. 
postupným ročníkem. Ve třídách jsou snížené počty žáků.  

 
Areál a vybavení školy  
 V budovách školy jsou kromě tříd, odborné učebny a odpočinkové a relaxační místnosti. K dispozici je 
tělocvična, posilovna, školní družina a školní jídelna.  
 Škola má specializovanou počítačovou učebnu s připojením na internet. Kromě povinné výuky a 
kroužků slouží žákům k samostatné tvorbě vlastních prací a projektů.  
 Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory, zvukovou aparaturou a počítačovým 
propojením, které slouží k projekcím filmových, fotografických a dalších vizuálních a zvukových výukových 
prostředků. 
 Pro potřeby pracovní výchovy jsou k dispozici cvičná kuchyňka a školní dílna. Dílna je vybavena jako 
multifunkční pracoviště pro dřevoobráběcí, kovoobráběcí a další práce dané vzdělávacím programem.   
 K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží menší tělocvična 
v hlavní budově školy a kondiční místnost, vybavená rotopedy a posilovacími stroji. Součástí areálu školy je 
nové víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, 
basketbal). Hřiště mohou v době mimo vyučování a o víkendech volně využívat jak žáci školy, tak i širší 
veřejnost. 
 Škola je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy, 
květinovými i zeleninovými záhony, skleníkem, ohništěm a zahradním jezírkem. Mladším žákům slouží k vyžití 
venkovní herní prvky a pískoviště. Žáci zde tráví čas i v době velkých přestávek, za hezkého počasí probíhá 
přímo na zahradě výuka některých předmětů. Školní zahradou prochází naučná stezka, kterou žáci udržují a 
doplňují. 
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Školní družina 
Školní družina je samostatnou součástí školy a pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Nachází se 
v přízemí hlavní budovy v Bártlově ulici a při své činnosti využívá i další prostory školy (tělocvičnu, hřiště, 
školní zahradu, počítačovou učebnu…). Družina má tři oddělení a mohou ji navštěvovat především žáci 1. 
stupně a to podle volné kapacity oddělení. Provoz školní družiny je ranní od 7 do 7.40 a odpolední od 11.40 
hodin. Jeho celková délka je každoročně přizpůsobována podle potřeb žáků a požadavků zákonných 
zástupců.  
 Družina disponuje širokou škálou učebních materiálů, didaktických pomůcek, výtvarných potřeb, her a 
sportovního náčiní. Pro práci s výukovými programy a hrami je přímo v družině používán počítač, k dispozici je 
i hudební, video a DVD aparatura. 

 
Pedagogičtí pracovníci 

Kolektiv pracovníků školy je dlouhodobě stabilní. Ve škole pracují učitelé – speciální pedagogové a 
asistenti pedagoga. Většina učitelů je plně kvalifikovaná (speciální pedagogika), ostatní mají vysokoškolské 
pedagogické vzdělání nebo si vzdělání doplňují, pedagogičtí pracovníci si povinně rozšiřují své znalosti a 
praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů.   
 Ve škole působí výchovný poradce a metodik prevence.  
 
Charakteristika žáků 

Převážnou většinu žáků tvoří děti z Prahy 9 a z přilehlých obcí Prahy – východ.  
Do školy přicházejí žáci se sníženými rozumovými schopnostmi, nebo s kombinovanými vadami. Mezi žáky se 
projevují značné diference v jejich možnostech a schopnostech při osvojování si teoretického učiva i 
při získávání praktických návyků a dovedností. 

Koexistence ZŠS a ZŠ v rámci jednoho zařízení umožňuje jejich vzájemnou prostupnost, tzn. možnost 
případného přeřazování žáků z jednoho typu školy do druhého, společnou výuku některých předmětů, 
případně i integraci žáků ZŠ speciální ve třídách ZŠ. 

 
Spolupráce se zákonnými zástupci 
 Zákonní zástupci se mohou informovat o svém dítěti i o dění ve škole kdykoli telefonicky, při předem 
sjednaných návštěvách a v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce, metodika prevence a 
jednotlivých učitelů. Rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet přímo na vedení školy. Školu mohou 
navštěvovat i při sportovních akcích, výtvarných a prodejních výstavách a dětských vystoupeních. 
 Třídní schůzky se konají pravidelně 2x ročně. Pro zákonné zástupce vycházejících žáků pořádá 
výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímací řízení, pro zájemce i 
individuální konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru.  
 Učitelé tříd ZŠS a nižších ročníků ZŠ se setkávají se zákonnými zástupci žáků prakticky denně, 
přičemž jim pravidelně podávají důležité informace a řeší s nimi případné problémy. Ve výjimečných případech 
jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci s příslušnými sociálními odbory. 
 Ve škole je ustavena školská rada, ve které mají zákonní zástupci své dva volené zástupce. 

  
  
  
Stávající podmínky pro realizaci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : 

 činnost asistentů pedagogů 

 plány osobnostního rozvoje vypracované ve spolupráci s příslušnými poradenskými zařízeními  

 bezbariérové přístupy a speciální úpravy zařízení ve všech přízemních prostorech školy 

 individuální práce speciálních pedagogů  

 zajišťování logopedické péče  

 využívání speciálních metod a forem práce pro jednotlivá postižení 

 využívání široké škály rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 práce na PC se speciálními výukovými programy a přizpůsobenými ovládacími prvky 

 spolupráce s rodiči a osobními asistenty 

 poradenská činnost v rámci školy  

 průběžné proškolování pedagogických pracovníků v oblasti práce s imobilními žáky a zvládání jejich 
hygienických a jiných tělesných potřeb, praktický nácvik těchto dovedností  
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU   

 
Jsme škola speciální  
 Tato charakteristika se může jevit jako zavádějící vzhledem k nově zavedeným názvům jednotlivých 
typů škol. „Speciální“ však chápeme ve smyslu nutně odlišného přístupu k žákům se sníženými rozumovými 
schopnostmi či jinak handicapovaným a ve smyslu využívání speciálních metod a postupů při výuce těchto 
žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní 
mírou postižení či znevýhodnění a její značnou diferenciací v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy 
dosažení co nejvyšší možné úrovně vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.  
 
Jsme škola „rodinná“ 
 Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách „rodinná“ atmosféra. Každý 
vyučující zná většinu žáků školy, jejich klady a nedostatky. Žáci znají dobře všechny zaměstnance školy, na 
každého z nich se mohou kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Mezi žákem a pedagogem je budován 
pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za „svou“ 
školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické prostředí a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a 
pohody.  Atmosféra školy je určující pro naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí 
komunikativních, sociálních a personálních. 

Rodiče, pokud chtějí, mohou být plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve škole. Kromě návštěv 
školy či organizace školních i mimoškolních akcí se rodiče spolupodílejí na tvorbě plánů osobnostního rozvoje. 
Kdykoli též mohou projevit výhrady vůči práci školy či nesouhlas se zvolenými metodami a postupy, přičemž 
jejich názory a podněty nesmí zůstat nevyslyšeny.  
 
Jsme škola otevřená 

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako 
permanentní otevření se informacím, novým trendů, podnětům, metodám a široké spolupráci s veřejností, 
organizacemi a institucemi. 

Na webových stránkách informujeme veřejnost o dění ve škole, o všech významných změnách a o 
uskutečňovaných i připravovaných akcích. Výhledově pak plánujeme zřídit rubriku věnovanou dotazům, 
návrhům a připomínkám rodičů i ostatní veřejnosti. Zároveň pravidelně přispíváme do místního Zpravodaje. 

Chceme také získávat více sponzorů a sympatizujících jednotlivců či institucí, podílejících se buď na 
jednotlivých akcích, nebo na zkvalitňování prostředí školy. 
  Pokud dostatečný počet žáků a jejich zákonných zástupců projeví zájem, zajišťujeme v rámci našich 
možností zájmové kroužky. Pro jejich činnost se škola snaží vytvářet potřebné podmínky a získávat schopné 
pracovníky z řad našich pedagogů nebo veřejnosti. Touto oblastí je otevřen prostor nejen pro mimoškolní práci 
učitelů a jejich neformální setkávání se žáky, ale také pro možnou konkrétní pomoc škole ze strany rodičů, 
zájmových organizací a dalších přátel školy. 

Výsledky naší práce chceme i nadále prezentovat na „otevřených dnech“ (např. jarní výstava, 
sportovní soutěže, odpoledne s rodiči aj.) 
  
Jsme škola respektu a tolerance  
 Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah mezi 
učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o 
vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. 
 Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem. Je proto naší povinností snažit se 
jim být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem pro respektování jejich osobnosti a uznávat je „takové, 
jaké jsou“. 
 Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky nestálé a mnohdy povrchní vztahy 
mezi spolužáky proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou 
ohleduplností, tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností spolupracovat při práci, ale i 
zvládáním konfliktních situací. Nechceme dávat žádný prostor agresivitě, šikaně a přetvářce. 
 Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů, které jsou zaměřeny na rozvoj 
přátelství a vytváření šetrného vztahu k přírodě i lidským výtvorům.  
    
Jsme škola pro skutečný život 
 Lidé s jakoukoli formou postižení jsou vždy ve svém životě určitým způsobem znevýhodněni vůči 
ostatní populaci. Ne jinak je tomu i u našich žáků. Naším cílem je toto znevýhodnění v co největší míře 
eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy na zvládání běžných i 
náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci po 
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ukončení docházky v ZŠ speciální nastupují do praktických škol, výjimečně do učebních oborů v odborných 
učilištích. Nejen v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale i v průběhu celého vyučování si žáci 
postupně osvojují základy sebeobsluhy, všech běžných domácích činností, jednoduchých řemeslných 
dovedností. Velký důraz je kladen též na rodinnou a sexuální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 
Dále se zaměřujeme běžné fungování ve společnosti – řešení běžných situací – doprava, komunikace s lidmi, 
používání mobilních telefonů apod.   
Vzdělávací program směřuje především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení 
žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu.  
 
 
Jsme škola blízká přírodě 
 Jak lokalita školy, tak znalosti a zkušenosti velké části pedagogů jsou dobrým předpokladem pro 
netradiční formy výuky a další aktivity směřující k poznávání přírody a k jejímu porozumění. 

Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné 
propojení a závislosti člověka a přírody.  Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu 
živému kolem nás. Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových postojů, vztahů a 
hodnotových orientací.  
 Tento směr našeho snažení je realizován v rámci výuky příslušných předmětů, výuky v blocích, 
odpovídajících průřezových témat, školních projektů a praktických činností. V tomto navazuje vzdělávací 
program na několikaleté zkušenosti školy a její dlouhodobou profilaci. Výuka zahrnuje kromě teoretických 
poznatků též prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty chovanými ve škole (ryby, hlodavci, plazi, 
domácí zvířata) a veškerou péči o ně. Do přímého kontaktu se živou přírodou přicházejí žáci při vyučovacích 
hodinách a dalších aktivitách v okolní přírodě. Environmentální výchova zahrnuje kromě jiného důsledné 
třídění odpadů a soustavné udržování přírodních lokalit v okolí školy. V rámci mezipředmětové spolupráce 
jsou žáci zapojováni do projektů dlouhodobě zkvalitňujících blízkou přírodu i prostředí školy (zahradní jezírko, 
tematické záhony, udržování naučné přírodovědné stezky) a do tematických školních a třídních projektů. 
V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět práce a Člověk a 
společnost. 
 
  
 

 
 

3. 1 Pojetí a cíle vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 
postižením v základní škole speciální 

 
Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, 
psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních 
vlastností. Žáci si zde osvojují základní dovednosti a vědomosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci 
v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a 
k zapojení do společenského života. 
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, 
na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a jednoduchých 
pracovních činností. Rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování 
jejich individuálních zvláštností. Vzhledem k tomu pro žáky připravujeme plány osobnostního rozvoje, které 
průběžně doplňujeme a modifikujeme. Při jakékoliv práci se žákem uplatňujeme individuální přístup 
zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění. 
Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň (1. – 6. ročník) a druhý stupeň (7. – 10. 
ročník). V našem vzdělávacím programu jsme ještě rozdělili první stupeň na dvě období, první období (1. – 3. 
ročník) a druhé období (4. – 6. ročník). 
 
 
CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci  

 Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě  

 Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení 

 Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů  

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 
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 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, prožívání 
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě 

 Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných 

 Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi 
 
 

3. 2 Klíčové kompetence 

 
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících 
souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 
člena společnosti a vycházejících z RVP ZŠS. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi 
pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce 
s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. 

 
Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
 

 vzhledem k individuálním možnostem žáka používáme různé techniky nácviku čtení, psaní a počítání, 
které žák využívá ke svému vzdělávání 

 učíme žáka používat učebnice, učební a informační texty, názorné učební pomůcky, výukové 
programy, internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry 

 pravidelným používáním podporujeme žáka v základních dovednostech při práci s PC 

 při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění 

 vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu, klademe důraz 
na dodržování návykových stereotypů učení a koncentraci na učení 

 k osvojování metod a ke zvyšování koncentrace k učení v hojné míře využíváme her, soutěží, pokusů, 
experimentů a názorných demonstrací 

 motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další 
možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli za to, co neumí) 

 v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky 
a dovednosti 

 zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

 pro žáky připravujeme plány osobnostního rozvoje, které průběžně doplňujeme a modifikujeme 

 umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, soutěže, projekty, 
skupinové a individuální práce)  

 při výuce všech předmětů používáme jednotné terminologie a společně dohodnuté znaky a symboly 
spojené s konkrétními situacemi každodenního života 

 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat konkrétní 
problémy a jejich závažnost 

 žáka motivujeme a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a 
řešeních 

 vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů  

 formou modelových situací, prvků dramatizace a častým opakováním problémových úloh učíme žáka 
překonávat problémy a hledat jejich vhodná řešení přiměřeně ke svým možnostem 

 umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům a vztahům v třídním i školním kolektivu a 
společně s učitelem nalézat řešení 

 jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svého jednání 

 soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru 
k vlastním rozhodnutím 

 otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů 

 s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznávání 
a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení 
jiné osoby 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 
 žákovi se vždy snažíme poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření 

 zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe 
porozumět obsahu sdělení 

 do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení 

 předkládáme žákovi dostatečné množství běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů  

 podporujeme komunikaci mezi žáky běžnými informačními a komunikačními prostředky 

 technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názor 

 podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků, nálad, názorů a postojů nejen při práci 
v komunitních kruzích 

 vedeme žáka k vhodnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem 

 formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby verbální i neverbální komunikace 

 nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické informační a 
komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes mobil, internetová pošta…) a 
zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 

 při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci 
v kolektivu 

 formou skupinové práce vedeme žáka k respektování  komunikačních bariér a odlišností 

 podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy 
v komunikaci mezi žáky 

 pomocí různých forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám pravidel 
vystupování a komunikace ve světě dospělých  

 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití mezi lidmi 

 vysvětlováním modelových situací a konkrétních případů ze života učíme žáka orientovat se 
v prostředí, ve kterém žije 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán, kladná i záporná hodnocení prospěchu i 
chování následují vždy bezprostředně 

 pomocí různých forem výuky vedeme žáka k uplatňování vhodných návyků společenského chování 

 ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 

 pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka 
vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti a posilujeme jeho sebevědomí 

 vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost podílet se na jednoduchých 
sociálních aktivitách 

 zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci  
a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým, během výuky některých 
předmětů a při společných činnostech a akcích ho učíme pomáhat dětem s těžším postižením, 
vhodnou integrací těchto dětí posilujeme jeho sociální chování a sebeovládání 

 při rozborech konkrétních problémových situací učíme žáka rozpoznávat vlastní chyby, nedostatky a 
způsoby chování narušující soužití v třídním kolektivu 

 seznamujeme žáka s nevhodným a rizikovým chováním a jeho možnými důsledky 

 vhodnou formou seznamujeme žáka s možnými nebezpečími psychického a fyzického zneužívání 
vlastní osoby (např. program Policie ČR) 

 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 praktickými cvičeními vedeme žáka k osvojení návyků a dovedností k zapojení do společnosti 

 důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní 
rámec školních i společenských norem, vysvětlujeme žákovi základní práva a povinnosti občanů 
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 na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní 
projevy chování, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a chránit své zdraví i 
životní prostředí 

 formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a 
institucí 

 snažíme se být žákovi příkladem v dodržování zdravého životního stylu 

 formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti – nakupování, 
cestování hromadnou dopravou, návštěvu lékárny, pošty, úřadu, knihovny. 

 pomocí příběhu (film, obrazový materiál, vyprávění, comics…) učíme žáka chovat se v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 důsledným pravidelným procvičováním vedeme žáka k osvojování sebeobsluhy a hygienických 
návyků 

 průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů  

 seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro řemeslné práce a 
s jejich funkcí  

 žák pracuje s individuálním vedením učitele nebo dle svých schopností podle naučeného postupu 

 pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, 
údržbě a úpravách školy a okolí 

 manuální činnosti žáka zadáváme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně 
motoriky a míry handicapu 

 zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka 
pracovat v kolektivu, rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti a posilujeme respektování 
pravidel práce v týmu 

 volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací hodnotíme i 
dílčí výsledky 

 při pracovních činnostech přísně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny 
práce a ochrany životního prostředí



4. UČEBNÍ PLÁN 

Učební plán – 1. stupeň 
 

 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 1. období 2. období Celkem 

 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. 6. roč. 

 

 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

 
Čtení 
 
 

 
3 

(2+1) 

 
3 

(2+1) 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
18 

(16+2) 

 
Psaní 

 
2 

 
2 

 
2 

(1+1) 

 
2 

(1+1) 

 
2 

 
2 

 
12 

(10+2) 

 
Řečová výchova 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
12 

 
Matematika a její 
aplikace 

 
Počty 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

(2+1) 

 
3 

(2+1) 

 
14 

(12+2) 

Informační a 
komunikační 
technologie  
 

 
Práce na počítači 

   
 

 
 

 
1 

 
1 

 
2 

 

 
Člověk a jeho svět 

 
Prvouka 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
16 

 
Umění a kultura 

 
Hudební výchova 

2 2 2 2 2 2 

 
 

 
18 

 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 

 
Člověk a zdraví 

 
Tělesná výchova 

 
3 

 
3 

 
4 

(3+1) 

 
4 

(3+1 

 
4 

(3+1) 

 
4 

(3+1) 

 
22 

(18+4) 

 
Člověk a svět 
práce 
 

 
Pracovní výchova 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
21 

 
Celkem 

  
20 

(19+1) 

 
20 

(19+1) 

 
22 

(20+2) 

 
23 

(21+2) 

 
25 

(23+2) 

 
25 

(23+2) 

 
135 

(125+10) 
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Učební plán – 2. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Předmět 7. roč. 8. roč. 9. roč. 10. roč. Celkem 

 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

 
Čtení 
 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
12 

 
Psaní 

 
2 

(1+1) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 (7+1) 

 
Řečová výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Matematika a její 
aplikace 

 
Počty 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

(3+1) 

 
13 

(12+1) 

Informační a 
komunikační 
technologie  
 

 
Práce na počítači 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Člověk a 
společnost 

 
Vlastivěda 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
Člověk a příroda 

 
Přírodověda 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
12 

 
Umění a kultura 

 
Hudební výchova 

 
2 

(1+1) 

 
2 

(1+1) 

 
2 

(1+1) 

 
1 

 
 
 

11 (8+3) 

 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 

 
Člověk a zdraví 

 
Tělesná výchova 

 
4 

(3+1) 

 
4 

(3+1) 

 
4 

(3+1) 

 
4 

(3+1) 

 
16 

(12+4) 

  
Výchova ke zdraví 

 
1 

(0+1) 

 
1 

(0+1) 

 
1 

 
1 

 
4 (2+2) 

 
Člověk a svět 
práce 
 

 
Pracovní výchova 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6 

 
22 

 
Celkem 

  
28 

(24+4) 

 
28 

(25+3) 

 
29 

(27+2) 

 
29 

(27+2) 

 
114 

(103+11) 
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Přehled využití disponibilních hodin 
 
 

1. STUPEŇ 
 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

PŘEDMĚT 
RVP UČEBNÍ PLÁN 

minimum dotace disp. hodiny 

Jazyk 
a jazyková 

komunikace 

Čtení 16 18 2 

Psaní 10 12 2 

Řečová výchova 12 12 0 

Matematika a její 
aplikace 

Počty 12 14 2 

Informační  
a komunikační 

technologie 
Práce na počítači 2 2 0 

Člověk a jeho svět Prvouka 16 16 0 

Umění 
a kultura 

Hudební výchova 
18 18 0 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 18 22 4 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 21 21 0 

Celkem - 125 135 10 

 

 

     

2. STUPEŇ 
 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

PŘEDMĚT 
RVP UČEBNÍ PLÁN 

minimum dotace disp. hodiny 

Jazyk 
a jazyková 

komunikace 

Čtení 12 12 0 

Psaní 7 8 1 

Řečová výchova 4 4 0 

Matematika a její 
aplikace 

Počty 12 13 1 

Informační 
a komunikační 

technologie 
Práce na počítači 4 4 0 

Člověk a společnost Vlastivěda 8 8 0 

Člověk a příroda Přírodověda 12 12 0 

Umění a kultura Hudební výchova 
8 11 3 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2 4 2 

Tělesná výchova 12 16 4 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 22 22 0 

Celkem - 103 114 11 
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5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

5. 1 Jazyková komunikace 
 
Vzdělávací oblast Jazyková komunikace je zařazena ve všech ročnících ZŠS. V rámci učebního plánu se 
vzdělávací oblast realizuje ve třech předmětech: Čtení, Psaní a Řečová výchova. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 rozvíjení řečových schopností a myšlení  

 srozumitelné vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovaný projev v běžných situacích  

 dorozumívání se v běžných komunikačních situacích, sdělování názorů  

 osvojení techniky čtení a psaní  

 získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu  

 zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření  

 získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text  

 zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu  

 využívání získaných dovedností psaní v praxi  

 

5. 1. 1 Vyučovací předměty ČTENÍ, PSANÍ A ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacích předmětů 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Obsah učiva předmětů Čtení, Psaní a Řečová výchova je přizpůsoben a redukován tak, aby žákům v co 
největší možné míře přiblížil mateřský jazyk. Učivo vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a 
komunikačních dovedností, k vnímání a chápání obsahů různých jazykových sdělení. Důležitým úkolem je 
naučit žáky vhodnou technikou číst a psát, zaměřit se na užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i psané 
podobě.  
 
V rámci  ŠVP má Jazyková komunikace na 1. stupni celkovou časovou dotaci 42 hodin. Předmět Čtení je 
posílen o 2 disponibilní hodiny v 1. a 2. ročníku. Předmět psaní je posílen o 2 disponibilní hodiny ve 3. a 4. 
ročníku. 
Na 2. stupni má Jazyková komunikace celkovou časovou dotaci 24 hodin. Předmět Psaní je posílen o 1 
disponibilní hodinu v 7. ročníku. 
 
 Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník Čtení Psaní Řečová výchova Celkem hodin  

1. 2+1 2 2 6+1 

2. 2+1 2 2  6+1 

3. 3 1+1 1+1 5+2 

4. 3 1+1 1+1 5+2 

5. 3 2 2 7 

6. 3 2 2 7 

7. 3 1+1 1 5+1 

8. 3 2 1 6 

9. 3 2 1 6 

10. 3 2 1 6 
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Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá formou vyučovací hodiny ve třídě. Učitel a žáci pracují s učebnicemi, knihami, časopisy, 
pracovními sešity, pracovními listy, obrazovým materiálem, s tabulí, tabulkami a dalšími pomůckami. 
Vyučování je zpestřeno hrami, soutěžemi, názornými demonstracemi, prací ve skupinách, ve dvojicích, 
dramatizací, modelovými situacemi a besedami. 
 
 
 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 seznámit se s vhodnými metodami a strategiemi učení a pomocnými technikami 

 při práci uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi  

 využíváme her, soutěží a názorných demonstrací 

 ovládat základy čtení a psaní a využívat je ke svému vzdělávání 

 vzhledem k individuálním možnostem žáka používáme různé metody nácviku čtení a psaní  

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 vedeme žáka přiměřenou a zábavnou formou k práci s učebnicí (s knihou), s učebními 
materiály, seznamujeme žáka s učebními pomůckami, vedeme ho k jejich samostatnému 
použití  

 dodržovat návykové stereotypy učení, snažit se o koncentraci na učení 

 k osvojování metod a ke zvyšování koncentrace k učení v hojné míře využíváme her, soutěží, 
pokusů, experimentů a názorných demonstrací 

 vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu, 
klademe důraz na dodržování návykových stereotypů učení a koncentraci na učení 

 chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, mít zájem o získávání nových poznatků 

 motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a 
další možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli za to, co neumí) 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

 žákovi se vždy snažíme poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření 

 pomocí různých forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám pravidel 
vystupování a komunikace ve světě dospělých  

 rozumět ústnímu a písemnému sdělení a reagovat na ně podle svých možností 

 zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a kontrolních otázek učíme žáka 
naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení 

 vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků, nálad, názorů a postojů nejen při 
práci v komunitních kruzích 

 chápat jednoduché běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

 předkládáme žákovi dostatečné množství běžně užívaných textů, záznamů a obrazových 
materiálů  

 zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 

 nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické 
informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes mobil, 
internetová pošta…) a zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 

 využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 podporujeme komunikaci mezi žáky běžnými informačními a komunikačními prostředky 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci 

 formou skupinové práce vedeme žáka k respektování  komunikačních bariér a odlišností 
 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 
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 rozvoj schopností poznávání 

 psychohygiena 

 poznávací schopnosti 

 komunikace 

 mezilidské vztahy 

 hodnoty, postoje, praktická etika 
 
Mediální výchova 

 vnímání mediálního sdělení 

 interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 

 fungování a vliv médií ve společnosti 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

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

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 třídit a vnímat předměty, modely, 
obrázky, jevy, slyšená slova a různé 
zvuky podle určených znaků (barva, 
tvar, velikost, směr, poloha) 

 dle pokynů se orientovat na ploše, 
stránce, řádku 

 s pomocí učitele popsat obrázek 

 dle svých možností a s pomocí dbát na 
správnou výslovnost a pravidelné 
dýchání  

 

 poznat a číst probíraná písmena 

 tvořit a číst slabiky  

 přiřadit písmena a slabiky k obrázkům a 
naopak  

 s pomocí rozčlenit slabiky na hlásky, 
slova na slabiky 

 tvořit a číst dvouslabičná slova 
s otevřenými slabikami  

 
Přípravné činnosti 
- diferenciační cvičení pro rozvoj 
zrakového a sluchového vnímání 
- orientace na ploše 
- orientace na stránce 
- orientace na řádku 
- čtení obrázků zleva doprava 
- popis obrázků 
- náprava mluveného projevu 
 
 
 
Analyticko – syntetické činnosti 
Pomocí názoru: 
- vyvozování hlásek a písmen  
- technika čtení otevřených slabik 
- čtení dvouslabičných slov 
s otevřenými slabikami 
- čtení jednoduchých vět  
- tvoření jednoduchých vět 
 

 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (rozvoj schopností 
poznávání) – cvičení 
smyslového vnímání (pexeso,  
hádanky, Kimovy hry, …) 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (psychohygiena) – 
relaxační chvilky, poslech 
relaxačních pohádek 
 
 
Pracovní výchova - 
modelování, vytrhávání 
 
Výtvarná výchova - 
vybarvování písmen a obrázků 
k nim 
 

 
 
modely, obrazový materiál, 
omalovánky, pexeso – abeceda 
 
 
 
práce s dětskou abecedou 
 
 
 
karty se slabikami, slovy 
 
 
práce s knihou a obrazovým 
materiálem 
 
 
výukové počítačové programy 
sledování televizních pořadů pro 
děti 
 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČTENÍ 

Stupeň 1. 
Období 1. 
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 s pomocí učitele sestavit jednoduchou 
větu 

 chápat obsah krátkých vět doplněných 
obrázkem 

1 a) 

 přiřadit dva stejné předměty 

 přiřadit obrázek k předmětu 

 přiřadit dva stejné obrázky 
1 b) 

 vybrat podle pokynu učitele správný 
obrázek 

 pojmenovat dle svých možností vybraný 
obrázek 

2 a) 

 sledovat práci učitele 
2 b) 

 sledovat práci učitele a vyslovit dané 
slovo 

2 c) 

 přiřadit a číst slovo 
2 d) 

 dle svých schopností tvořit jednoduché 
věty 

 
 
 
 
Alternativní způsob čtení – 
s využitím globální metody 
1. Přípravná etapa 
a) diferenciační cvičení 
b) porozumění a zapamatování pojmů 
 
 
 
2. Etapa vlastního čtení 
a) učitel přiřazuje slovo k obrázku a 
sám čte 
b) učitel přiřazuje slovo k obrázku a žák 
čte 
c) žák přiřazuje slovo k obrázku a sám 
čte 
d) tvoření jednoduchých vět 

Hudební výchova – rytmizace 
jednoduchých slov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

logopedické říkanky, říkadla, 
básně 
 
 
 
 
 
 
 
 
První čtení – K. Hemzáčková, 
 J. Pešková, J. Jiřík, nakl. Parta 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

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

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišit stejně znějící slova různého 
významu 

 

 poznat a číst probraná tiskací a psací 
písmena 

 přiřadit písmena a slabiky k obrázkům a 
naopak 

 číst otevřené i zavřené slabiky  

 s pomocí rozčlenit slova na slabiky, 
slabiky na hlásky a naopak 

 přečíst slova a jednoduché věty  

 s pomocí učitele sestavit jednoduchou 
větu 

 rozumět obsahu přečteného 
jednoduchého textu – za pomoci 
kontrolních otázek učitele 

 orientovat se ve větě 

 číst přiměřený text s obrázky 

 reprodukovat krátký text podle ilustrací 
a návodných otázek 

Opakování učiva z 1. období 
 
- diferenciační cvičení pro rozvoj 
vnímání 
 
 
Analyticko – syntetické činnosti 

 vyvozování hlásek a písmen  

 technika čtení otevřených i 
zavřených slabik 

 čtení slov jednoslabičných, 
dvouslabičných i víceslabičných 
s otevřenými i zavřenými slabikami 

 čtení jednoduchých vět  

 tvoření jednoduchých vět 

 orientace ve větě  

 reprodukce textu 
 
 
 
 
 
 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (poznávací 
schopnosti) – cvičení 
smyslového vnímání (pexeso, 
hádanky, Kimovy hry, …) 
 
PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(fungování a vliv médií ve 
společnosti ) – dětské časopisy, 
TV pásma pro děti 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (psychohygiena) – 
relaxační chvilky, poslech 
relaxačních pohádek 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (komunikace) – 
technika řeči, komunikační 
pravidla a formy společenského 
styku (modelové situace, 
didaktické hry) 

 
 
modely, obrazový materiál, 
omalovánky, pexeso – abeceda 
 
práce s dětskou abecedou 
 
karty se slabikami, slovy 
 
práce s knihou a obrazovým 
materiálem 
 
výukové počítačové programy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČTENÍ 

Stupeň 1. 
Období 2. 
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 dle svých možností přednášet krátké 
říkanky a básničky 

 

 být schopen se soustředit na poslech 
krátkého a obsahově přiměřeného 
sdělení  

 

 přiřadit a číst slova z dalších 
tematických okruhů 

 tvořit jednoduché věty 

 dle svých možností analyzovat 
jednotlivá písmena, popř. slabiky 

 použít A, I jako spojky mezi jednotlivými 
obrázky nebo slovy 

 

 být seznámen s běžně používanými 
symboly 

 
- říkanky a básničky 
 
- koncentrační cvičení, poslech 
pohádek 
 
Alternativní způsob čtení – 
s využitím globální metody 
- rozvoj etapy vlastního čtení 
 
 
 
 
 
Alternativní způsob čtení – sociální 
čtení 
 

 
Pracovní výchova -
modelování, vytrhávání, 
vystřihování písmen 
 
Výtvarná výchova - malování 
písmen a obrázků k nim 
 
Hudební výchova - rytmizace 
jednoduchých slov i říkadel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
sledování televizních pořadů pro 
děti 
 
 
 
 
logopedické říkanky, říkadla, 
básně 
 
určování první (poslední) hlásky 
a slabiky ve slovech 
 
obrázkové pohádky 
 
 
První čtení – K. Hemzáčková, 
 J. Pešková, J. Jiřík, nakl. Parta 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

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

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst všechna tiskací i psací písmena  

 zvládat čtení krátkého jednoduchého 
textu  

 orientovat se ve čteném textu  

 reprodukovat jednoduchý text 
 
 

 přednášet krátké říkanky a básničky 
 

 být seznámen se základními literárními 
druhy a pojmy 

 pracovat s časopisy 

 orientovat se v jednoduchých 
návodech podle obrázků 

 

 přiřadit a číst slova z dalších 
tematických okruhů 

 tvořit věty, krátké texty 

Opakování učiva z 1. stupně 
 
Analyticko – syntetické činnosti 
 - vyvození zbývajících hlásek a písmen 
abecedy 
 - prohlubování čtenářských dovedností  
- práce s textem 
- tiché čtení 
 
- říkanky, básničky 
 
- literatura pro děti a mládež 
- časopisy, noviny 
- návody s obrázky 
 
 
 
 
Alternativní způsob čtení – 
s využitím globální metody 
- další rozvoj etapy vlastního čtení 
 

PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(vnímání mediálního sdělení) - 
reklama, zábava (skupinová 
práce – práce s denním tiskem 
a časopisy, sledování TV 
vysílání) 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (mezilidské vztahy) 
– dramatická výchova - 
dramatizace pohádek, vlastních 
příběhů  
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (hodnoty, postoje, 
praktická etika) – pravidla a 
formy společenského styku 
(didaktické hry) 
 
Výtvarná výchova  - 
písmenkové koláže, 
domalovávání písmen 

 
textový materiál – krátké básničky 
 
 
 
 
 
didaktické hry 
 
 
 
relaxační chvilky 
audio, video, televizní vysílání 
 
 
knihy,obrazový materiál 
 
pracovní postupy - recepty 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČTENÍ 

Stupeň 2. 
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 dle svých možností analyzovat 
jednotlivá písmena, popř. slabiky 

 dle svých schopností se pokusit o čtení 
známých slov napsaných malým 
tiskacím písmem 

 

 rozumět běžně používaným symbolům 
a piktogramům 

 
 
 
 
 
Alternativní způsob čtení – sociální 
čtení 
 

 
Pracovní výchova - popis 
pracovního postupu celými 
větami  
 
Přírodověda - komunikace 
v běžných životních situacích 
 
 

 
 
 
ukázkové texty 
 
pohlednice, dopis, blahopřání 
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Psaní 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně:  

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

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých možností zvládat hygienické 
návyky spojené se psaním (držení těla, 
vzdálenost, úchop) 

 dbát na správné zacházení s psacím 
náčiním 

 orientovat na stránce a na řádku 
 
 
 

 zvládat čmárání, kroužení, oblouky, 
črtání a psát čáry všemi směry 

 vytvořit čáru spojením dvou bodů – 
všemi směry, nakreslit ovál 

 
Průpravné a uvolňovací cviky 

 cvičení psychomotorických 
schopností, jemné motoriky 
a pohybové koordinace 

 upevňování základních 
hygienických návyků při psaní 

 uvolňovací cvičení 

 směrová orientace 
 
Techniky psaní: 
Psaní hůlkovým písmem 
- průpravné uvolňovací cviky 
- nácvik prvků hůlkového písma 
- nácvik psaní jednotlivých písmen 
 

 
PT OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
(psychohygiena) – průpravné a 
uvolňovací cviky 
 
Tělesná výchova - cvičení 
hrubé a jemné motoriky, 
koordinační cvičení, správné 
držení těla 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
nácvik psaní písmen v různých 
polohách (stoj, klek, …) 
 
Hůlková písanka aneb od čar a 
oblouků k hůlkovým písmenům, 
K. Hemzáčková, J. Pešková, 
Parta 
 
bzučák 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
PSANÍ 

Stupeň 1.  
Období 1. 
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 dle schopností žáků psát vybraná 
hůlková písmena vyvozená podle 
obrázku 

 napsat hůlkovým písmem svoje jméno 
 

 zvládat čmárání, kroužení, oblouky, 
črtání a psát čáry všemi směry 

 vytvořit čáru všemi směry, nakreslit 
ovál, smyčky, vlnovky 

 psát a spojovat malá písmena a tvořit 
slabiky  

 odlišovat délku samohlásek  

 dle svých možností zvládat techniku 
psaní 

 

 s pomocí najít na klávesnici vybraná 
malá i velká písmena 

 napsat svoje jméno  

 s pomocí používat enter, mezerník, 
caps lock 

 
 
 
Psaní psacím písmem 
- průpravné uvolňovací cviky 
- nácvik prvků psacího písma 
- nácvik psaní vybraných malých 
písmen a z nich složených slabik 
 - dlouhé a krátké samohlásky 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

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

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých možností zvládat hygienické 
návyky spojené se psaním (držení těla, 
vzdálenost, úchop) 

 dbát na správné zacházení s psacím 
náčiním 

 

 ovládat psaní hůlkových písmen 

 opsat písmena, slabiky, jednoduchá 
slova 

 napsat jméno a příjmení 
 
 

 psát malá písmena, být schopen dle 
svých možností dodržet správné tvary 
písmen 

 dle svých možností zvládat plynulé 
spojování písmen ve slabiky a slova  

 zvládat opis a přepis jednoduchých 
krátkých slovních spojení 

Opakování učiva z 1. období 
 

 upevňování základních 
hygienických návyků při psaní 

 upevňování techniky psaní 
 
Techniky psaní: 
Psaní hůlkovým písmem 

 nácvik jednotlivých hůlkových 
písmen 

 opis písmen, slabik, jednoduchých 
slov 

 diktát písmen, slabik 
 
Psaní psacím písmem 

 dokončení nácviku vybraných 
malých psacích písmen 

 opis a přepis vybraných malých 
písmen  

 opis a přepis slabik, slov a krátkých 
slovních spojení 

 
PT OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
(psychohygiena) – průpravné a 
uvolňovací cviky 
 
Tělesná výchova - cvičení 
hrubé a jemné motoriky, 
koordinační cvičení, správné 
držení těla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
nácvik psaní písmen v různých 
polohách (stoj, klek, …)  
 
karty s dlouhými a krátkými 
samohláskami 
karty s obrázky a slovy 
diktáty  
skládačky – slova 
slabiky s obrázky 
 
vhodné PC programy (Brepta, 
Méďa,..) 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
PSANÍ 

Stupeň 1.  
Období 2. 
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 dle svých schopností zvládat psaní 
slabik podle nápovědy 

 psát některá velká písmena, která se 
tvarem podobají malým 

 

 napsat číslice probrané v matematice 
 

 s pomocí najít na klávesnici vybraná 
malá i velká písmena 

 napsat svoje jméno, případně příjmení  

 s pomocí používat enter, mezerník, 
caps lock 

 dle svých možností a s pomocí  psát 
jednoduchá slova velkým, popř. malým 
písmem 

 orientovat se na číselné klávesnici 

 nácvik psaní slabik a slov podle 
nápovědy 

 nácvik velkých psacích písmen, 
která se tvarem podobají malým 

 
- číslice 
 
Psaní na PC 
- klávesnice 
- ovládací prvky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Práce na počítači – základní 
užívání PC 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

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

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduchá slova a věty 

 psát slabiky a jednoduchá slova i podle 
diktátu 

 napsat adresu, přání, dopis podle vzoru 

 napsat nebo opsat jednoduché sdělení 
podle předlohy 

 dle svých možností dbát na čitelný 
písemný projev 

 

 napsat malá a velká psací písmena 

 opsat a přepsat slabiky, jednoduchá 
slova, jednoduché věty 

 napsat slabiky a jednoduchá slova 
podle diktátu 

 napsat jednoduché sdělení podle 
předlohy 

 opsat a přepsat krátký jednoduchý text 

Opakování učiva z 1. stupně 
 
Techniky psaní: 
Psaní hůlkovým písmem 
 
 
 
 
 
 
Psaní psacím písmem 
- nácvik zbývajících malých a velkých 
psacích písmen 
- diktát jednoduchých slov 
- opis a přepis krátkého jednoduchého 
textu 
- podpis a adresa 
- běžné písemnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obrázková abeceda 
omalovánky 
karty s dlouhými a krátkými 
samohláskami 
pracovní listy – doplňovačky 
karty s obrázky a slovy 
diktáty  
skládačky – slova 
 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
PSANÍ 

Stupeň 2.  
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 podepsat se psacím písmem a napsat 
svoji adresu 

 napsat nebo opsat přání a dopis podle 
vzoru 

 dle svých možností dbát na čitelný 
písemný projev 

 

 napsat číslice i podle diktátu 
 

 napsat jednoduchá slova podle 
předlohy 

 napsat krátké sdělení, jméno, příjmení 
a adresu 

 
 
 
 
 
 
 
- číslice 
 
Psaní na PC 
- psaní, opis a přepis slov a krátkých 
vět 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce na počítači – textový 
editor, email 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně:  

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

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle pokynů učitele provádět daná 
cvičení 

 dle svých schopností se snažit o 
správnou výslovnost 

 dle svých schopností si zapamatovat 
krátké říkanky a s pomocí je přednést 

 
 
 
 

 dle svých schopností se koncentrovat 
na poslech pohádek a krátkých příběhů 

 

 s pomocí odpovídat na kontrolní otázky 
k textu  

 

 s pomocí reprodukovat jednoduchý 
příběh dle návodu učitele 

 popsat jednoduchý obrázek 

 
Dechová a artikulační cvičení 
- dechová, hlasová a artikulační cvičení  
- edukace, reedukace řeči 
 
 
 
Přednes  
- lidová slovesnost: hádanky, říkadla, 
básničky 
- poezie pro děti  
- výslovnost, intonace, rytmizace 
 
Poslech 
- pohádky a příběhy známých autorů  
 
Porozumění textu 
- čtení obsahově přiměřených krátkých 
textů 
- reprodukce textu 
- práce s obrázkem 

 
PT – OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
(komunikace) – dramatizace 
krátké pohádky (Boudo, budko; 
O veliké řepě) 
 
 
 
Výtvarná výchova - ilustrace 
k pohádkám 
 
 

 
 
 
 
 
 
ukázky správného přednesu 
 
 
dětská poezie 
 
 
literatura pro děti 
dětské časopisy 
audio – video 
 

  

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 1. 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

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

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností si zapamatovat 
říkanky a krátké básničky a s pomocí je 
přednést 

 
 

 dle svých schopností se koncentrovat 
na poslech pohádek a krátkých příběhů 

 

 s pomocí popsat osoby a předměty 
podle reálu nebo vyobrazení  

 
 

 s pomocí stručně reprodukovat 
jednoduchý krátký text dle otázek, 
ilustrací a jednoduché osnovy 

 s pomocí vyprávět zhlédnutý 
jednoduchý filmový nebo divadelní 
příběh 

Opakování učiva z 1. období 
 
Přednes  
- lidová slovesnost: hádanky, říkadla, 
básničky 
- poezie pro děti  
 
Poslech 
- pohádky a příběhy známých autorů  
 
Popis 
- osoby 
- předmětu 
 
Reprodukce a dramatizace 
- reprodukce krátkého textu, příběhu 
- dramatizace příběhu, pohádky  
 
 
 
 

 
 
PT  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality) – sledování 
pohádky, její rozbor a 
dramatizace 
 
Prvouka - básně k ročním 
obdobím, měsícům 
 
Prvouka - komunikace 
v běžných školních situacích  
 
Prvouka - mezilidské vztahy, 
vztahy v rodině, základy 
společenského chování 
 
Výtvarná výchova - ilustrace 
k pohádkám 
 

 
ukázky správného přednesu 
 
 
dětská poezie 
 
 
literatura pro děti  
dětské časopisy 
audio - video 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 2. 
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 s pomocí dramatizovat jednoduchý 
příběh dle návodu učitele 

 pozdravit, poprosit, poděkovat a 
domluvit se v běžných situacích 

 
Komunikace 

Prvouka – části lidského těla 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

• dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost  
• používat věty se správnými gramatickými strukturami  
• dbát na kulturu mluveného projevu  
• komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace  
• popsat děje, jevy a osoby na obrázcích  
• vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity  
• převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení  
• dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku  

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností si zapamatovat 
jednoduché básničky a říkanky a umět 
je přednést 

 

 koncentrovat se na poslech pohádek a 
krátkých příběhů 

 

 s pomocí popsat děj, osoby a předměty 
na obrázcích  

popsat svoje pocity 
 
 

 stručně vyprávět krátký text dle otázek 
a ilustrací 

 dramatizovat jednoduchý příběh nebo 
pohádku dle návodu učitele 

 vyprávět vlastní zážitky 

Opakování učiva z 1. stupně 
 
Přednes  
- poezie pro děti a mládež 
 
 
Poslech 
- pohádky a příběhy známých autorů  
 
Popis 
- osoby 
- předmětu 
- děje 
 
Reprodukce a dramatizace 
- reprodukce krátkého textu 
- dramatizace příběhu, pohádky 
 
 
 

 
 
Hudební výchova – rytmizace 
jednoduchých písní, Orffův 
instrumentář  
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova – koláž 
děje jednoduchého příběhu 

 
ukázky správného přednesu 
 
poezie 
účast na recitační soutěži – 
Josefský preclík 
 
literatura pro děti a mládež 
dětské časopisy 
audio - video 

Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Stupeň 2. 
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 podle návodných otázek převyprávět 
vyslechnutý jednoduchý příběh, 
divadelní nebo filmové představení 

 

 zvládat základní komunikační pravidla 

 dbát na kulturu mluveného projevu 

 snažit se o zřetelnou výslovnost a 
srozumitelný mluvený projev 

 s pomocí sestavit otázku a odpověď 

 
 
 
Komunikace 
- rozvoj slovní zásoby 
- techniky mluveného projevu 
- tvorba otázek a odpovědí 
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5. 2 Matematika a její aplikace  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických dovedností  

 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací  

 používání matematických symbolů  

 rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti  

 vytváření prostorové představivosti  

 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání velikostí, 
manipulace s penězi)  

 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů  

 zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností  

5. 2. 1  Vyučovací předmět: POČTY 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Cílem vyučování je vytvořit u žáků matematické představy, vědomosti a dovednosti, které si dále 
prohlubují a uplatňují. Žáci se seznamují s čísly, vytvářejí si konkrétní představu o čísle a číselné řadě, 
osvojují si základní pojmy, symboly a postupy matematických operací. Osvojováním základů 
geometrie zdokonalují svůj grafický projev a učí se přesnosti. Řešením různých zábavných úloh 
rozvíjejí logické myšlení, matematickou představivost a prostorovou orientaci. 
 
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických okruhů: 

 Řazení a třídění předmětů 

 Čísla a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Základy geometrie 
 

V rámci  ŠVP má předmět Počty na 1. stupni celkovou časovou dotaci 15 hodin. Předmět je posílen o 
3 disponibilní hodiny ve 4., 5. a 6. ročníku.  
Na 2. stupni mají Počty celkovou časovou dotaci 13 hodin. Předmět je posílen o 1 disponibilní hodinu 
v 10. ročníku. 
 
 Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá ve třídě, počítačové učebně i v jiných prostorách školy, kdy žáci při praktických 
činnostech ověřují získané dovednosti. 
Vyučování je realizováno zábavnými, pro žáky zajímavými a aktivizujícími metodami (práce ve 
skupinách, dvojicích, počtářské soutěže a didaktické hry). Žáci mohou využívat počítačové výukové 
programy přizpůsobené jejich možnostem a individuálním schopnostem. 

Ročník Hodin týdně 

1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2+1 

6. 2+1 

7. 3 

8. 3 

9. 3 

10. 3+1 
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Velký důraz je kladen na výběr vhodných pomůcek. Kromě učebnic, pracovních a školních sešitů jsou 
používány číselné řady, kartičky s čísly a symboly, tabulky sčítání, násobení a další pomůcky a učební 
materiály. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 ovládat základy počítání a využívat je ke svému vzdělávání 

 vzhledem k individuálním možnostem žáka používáme různé techniky nácviku 
počítání, které žák využívá ke svému vzdělávání 

 poskytujeme žákovi dostatek příležitostí k opakování a procvičování osvojených 
postupů (např. při didaktických hrách, soutěžích …) při důsledném uplatňování 
principu názornosti 

 zadáváme žákovi diferencované úkoly podle jeho schopností, uplatňujeme 
individuální přístup k žákovi 

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 vedeme žáka přiměřenou a zábavnou formou k práci s učebnicí (s knihou), 
s učebními materiály, seznamujeme žáka s učebními pomůckami, vedeme ho k jejich 
použití  

 dáváme žákovi vhodné a odpovídající pokyny k vyhledání daného učiva, předvedeme 
žákovi manipulaci s pomůckami 

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

 zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

 při výuce všech předmětů používáme jednotné terminologie a společně dohodnuté 
znaky a symboly spojené s konkrétními situacemi každodenního života 

 poskytujeme žákovi dostatek možností k užívání matematických pojmů a symbolů 
(slovní vyjádření úlohy, manipulací s kartičkami čísel a symbolů) 

 uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat 
získané poznatky a dovednosti 

 předkládáme žákovi dostatek námětů z okolního prostředí a běžného života 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

 častým opakováním problémových úloh učíme žáka překonávat problémy a hledat 
jejich vhodná řešení přiměřeně ke svým možnostem 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 rozumět obsahu znění slovních úloh a běžným záznamům jednoduchých matematických úloh 
a operací 

 předkládáme žákovi dostatek jednoduchých textů a početních příkladů k řešení 
matematických problémů a vedeme ho tak k pochopení obsahu sdělení 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 při řešení matematického problému dokázat spolupracovat ve skupině spolužáků 

 ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 
 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat manipulaci s jednoduchými matematickými pomůckami 

 poskytujeme žákovi dostatek možností pro užívání matematických pomůcek 
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Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova  

 rozvoj schopností poznávání 
 

Environmentální výchova  

 základní podmínky života 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
POČTY 

Stupeň 1. 
Období 1. 

 
 

Řazení a třídění předmětů 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

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

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

 řadit předměty zleva doprava  

 třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišit pojmy nad, pod, před, za, vedle, 
na začátku, na konci, nahoře, dole 
v prostoru i na ploše 

 

 řadit předměty zleva doprava 
 

 třídit předměty podle velikosti, barvy, 
tvaru, obsahu 

 

 rozlišit pojmy všechno – nic, hodně – 
málo, malý – velký, dlouhý – krátký, 
stejně – více – méně, široký - úzký 

 
 
- orientace v prostoru 
- orientace na ploše  
 
 
 
 
- třídění předmětů 
 
 
- porovnávání prvků, množství, velikostí 
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Číslo a početní operace 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10 

 orientovat se v číselné řadě 1 - 10 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5 

 znát matematické pojmy + , - , =  a umět je zapsat 

 umět rozklad čísel v oboru do 5 

 psát číslice 1 – 5 i podle diktátu 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 přiřadit číslo k danému počtu prvků a 
naopak 

 číst, psát a používat číslice 1 – 5 

 psát číslice 1 – 5 podle diktátu 
 

 orientovat se v číselné řadě v oboru do 
5  

 

 sčítat a odčítat v oboru do 5 s užitím 
názoru  

 znát matematické pojmy +, −, = a zapsat 
jejich symboly 
 

 provést rozklad čísla v oboru do 5 
s užitím názoru  

 

 vyjmenovat čísla 1 – 10 

 orientovat se v číselné řadě 1 až 10 

 
 
 
 
- pojem čísla 1 - 5, číslice 1 – 5 
 
 
- číselná řada 1 – 5, vzestupná i 
sestupná 
 
- názorné sčítání a odčítání 
 
- symboly +, −, = 
 
 
 
- rozklad čísla 
 
- numerace do 10 

 
 
 
Řečová výchova  - rozvoj 
myšlení a řeči, rozpočitadla, 
říkadla 
 
Tělesná výchova - hry s čísly 
 
Hudební výchova - písně, 
rytmizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Počítání osob (věcí) ve třídě 
 
soutěž - hledání kartiček s čísly 
rozmístěných po třídě 
 
 
 
početní omalovánky 
 
využití počítačových programů 
 
kartičky se symboly +, -, = 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

 modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

 doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10 

 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišovat pojmy pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu 
 

 modelovat jednoduché situace podle 
pokynů s využitím pomůcek 
 

 doplňovat jednoduché tabulky, 
schémata a posloupnosti čísel v oboru 
do 10 
 

 využívat matematických znalostí při 
manipulaci s drobnými mincemi 
(1,  2,  5 Kč) – za pomoci učitele 
 

 
 
 
- orientace v prostoru  
 
- manipulační činnosti s konkrétními 
předměty  
 
- tabulky 
 
 
 
- peníze 
- manipulace s drobnými mincemi 
(1, 2, 5 Kč) 

 
Tělesná výchova - prostorová 
orientace 
 
 
Prvouka - počítání ročních 
období, dnů v týdnu 
 

 
 
manipulace s předměty 
v prostoru podle pokynů 
 
modely mincí, mince 
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Základy geometrie 
 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 

 rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech 

 porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší-delší 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat a pojmenovat základní 
geometrické tvary i na předmětech 

 
 

 porovnat délku různých předmětů 
 
 
 

 
 
Základní útvary v rovině 
- čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník 
 
 
- délka předmětů 

 
Výtvarná výchova – 
obkreslování geometrických 
tvarů 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí, modelování 
geometrických tvarů 
 
 

 
soutěžní hry a manipulace 
s modely geometrických tvarů  
 
vyhledávání  a poznávání 
geometrických tvarů ve svém 
okolí 
 
sestavování  geometrických 
tvarů ze stavebnice 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
POČTY 

Stupeň 1. 
Období 2. 

 
 

Řazení a třídění předmětů 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší – užší 

 rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed 

 orientovat se na ploše 

 porovnávat množství a tvořit skupiny o daném množství prvků 

 třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

 přiřazovat předměty podle číselné řady 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišit vlevo – vpravo, uprostřed 

 orientovat se na ploše 
 

 porovnat množství předmětů 

 utvořit skupinu o daném počtu prvků 

 používat pojmy větší – menší, kratší – 
delší, širší – užší v konkrétních situacích 

 

 třídit předměty podle pořadí ve 
skupinách 

 

 přiřazovat předměty k daným číslům 
číselné řady 

 
 
- orientace v prostoru, pravolevá 
orientace 
- orientace na ploše  
- porovnávání množství a velikostí  
 
 
 
 
 
- třídění předmětů 
 
- číselná řada 

 
 
 
Řečová výchova  - rozvoj 
myšlení a řeči 
 
Výtvarná výchova - kresba 
určitého počtu věcí, koláže 
z číslic 
 
Tělesná výchova - hry s čísly 
 
 
 
 

 
 
 
vyhledávání daných čísel na 
číselné ose 
 
 
 
 
 
početní omalovánky 
 
využití počítačových programů 
 
tvoření příkladů ke slovním 
úlohám 
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Číslo a početní operace 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100 

 umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku 

 psát čísla do 100 

 zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku 

 zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu 

 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 

 umět použít kalkulátor 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pracovat s číslem 0 
 

 přečíst a zapsat číslice 6 – 20 

 vyjmenovat číselnou řadu do 20 

 orientovat se v číselné ose 

 porovnávat čísla v oboru do 20 

 provést rozklad v oboru do 20 bez 
přechodu přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 bez 
přechodu přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 s 
přechodem přes desítku 

 zapsat jednoduché příklady v oboru do 
20 podle diktátu 

 řešit jednoduché slovní úlohy 

 vyjmenovat číselnou řadu po desítkách 
do 100 

 vyjmenovat číselnou řadu do 100 

Opakování učiva za 1. období 
 
- číslo 0 
 
- obor do 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- obor do 100 
 
 

 
PT ENVIROMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (základní podmínky 
života) – průběžné měření, 
zapisování a porovnávání 
venkovních teplot 
 
Řečová výchova - rozvoj 
myšlení a řeči 
 
Výtvarná výchova - kresba 
určitého počtu věcí, koláže 
z číslic 
 
Tělesná výchova - hry s čísly 
 
Prvouka - počítání měsíců 
 
 
 
 

 
 
 
vyhledávání daných čísel na 
číselné ose 
 
 
 
 
 
 
 
 
početní omalovánky 
 
využití počítačových programů 
 
 
tvoření příkladů ke slovním 
úlohám 
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 psát číslice do 100 

 sčítat s názorem do 100 bez přechodu 
přes desítku 

 odčítat s názorem do 100 bez přechodu 
přes desítku 
 

 provádět početní výkony s použitím 
kalkulátoru 

 
 
 
 
 
 
- práce s kalkulátorem 
 

 
 

 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 používat výrazy vpravo – vlevo 

 rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram 

 doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 

 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 používat výrazy vpravo – vlevo 
v konkrétních situacích 

 rozlišit pojmy rok, měsíc, den 

 určit čas s přesností na celé hodiny 
 

 ovládat jednotky – metr a kilogram 
 
 

 doplnit jednoduchou tabulku 
 

Opakování učiva z 1. období 
 
- orientace v prostoru a čase 
- jednotky času - hodina 
 
 
 
- jednotky délky a hmotnosti 

 
- tabulky do 20 

 
- peníze 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (rozvoj schopností 
poznávání) - rozvoj pozornosti, 
soustředění, dovedností 
zapamatování (didaktické hry) 
 
Tělesná výchova - prostorová 
orientace 
 
Prvouka - orientace v okolí školy 
a bydliště 
 
 

 
 
manipulace s předměty 
v prostoru podle pokynů 
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 s pomocí učitele využívat 
matematických znalostí při manipulaci 
s penězi  

 

 
Vlastivěda – manipulace s 
penězi 

modely mincí, mince 
 

 
 

Základy geometrie 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 Kreslit křivé a přímé čáry 

 Poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

 Používat pravítko při rýsování přímek 

 Změřit délku předmětu 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 nakreslit křivou a přímou čáru 

 rozlišit čáru a přímku 

 narýsovat přímku pomocí pravítka 
 

 změřit délku různých předmětů 

 porovnat délku jednotlivých předmětů 

Opakování učiva z 1. období 
 
- čáry a přímky 
 
 
 
- jednotky délky 

 
 
Výtvarná výchova - koláž 
z geometrických tvarů 
 
Prvouka - tvary dopravních 
značek 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí, modelování 
geometrických tvarů 
 
 

 
 
sestavování  geometrických 
tvarů ze stavebnice 
 
soutěžní hry a manipulace 
s modely geometrických tvarů  
 
 
vyhledávání  a poznávání 
geometrických tvarů ve svém 
okolí 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
POČTY 

Stupeň 2. 

 

Číslo a početní operace 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 číst, psát a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100 

 orientovat se na číselné ose 

 sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím názoru 

 používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky 

 umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy 

 pracovat s kalkulátorem 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 písemně sčítat dvojciferná čísla bez 
přechodu přes desítku s použitím 
názoru 

 písemně odčítat dvojciferná čísla bez 
přechodu přes desítku s použitím 
názoru 

 řešit jednoduché slovní úlohy 
 

 používat násobkové řady s pomocí 
tabulky 

 

 počítat po stovkách do 1000 

 orientovat se na číselné ose 

 s názorem porovnávat čísla  

 řešit praktické početní příklady pomocí 
kalkulátoru 

Opakování učiva 1. stupně 
 
- obor do 100 
 
 
 
 
 
 
- násobilka 2, 5, 10 
 
 
- obor do 1000 

 
 
PT ENVIROMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (základní podmínky 
života) - průběžné měření, 
zapisování a porovnávání 
venkovních teplot 
 
Výtvarná výchova - koláž 
z číslic 
 
Prvouka - počet dnů, měsíců 
 
 
 
 
 
 

 
 
kontrolní cvičení  
 
manipulační činnosti 
s kartičkami čísel a příkladů 
 
diktát čísel 
 
počítání osob ve třídě 
 
 
početní omalovánky 
 
 
využití počítačových programů 
 
tabulka násobení 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu 

 zvládat početní úkony s penězi 

 orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny 

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 užívat jednotky metr, centimetr, 
kilogram, litr, hodina, minuta 

 určit čas s přesností na půlhodiny 

 být seznámen s různými způsoby 
časových záznamů (např. digitální zápis 
času) 

 

 řešit početní úkony s penězi 
 

 doplnit údaje v jednoduché tabulce 

Opakování učiva z 1. stupně 
 
- jednotky délky, hmotnosti, času, 
objemu 
 
 
 
 
 
 
- peníze 
- tabulky 
 

 
Tělesná výchova - pokyny při 
hrách 
 
Výtvarná výchova - kompozice 
v prostoru 
 
Přírodověda - základní jednotky 
délky, hmotnosti, času, objemu 
 
 
Řečová výchova  - vyprávění, 
dramatizace 
 

 
 
skupinová práce - manipulace 
se spolužáky v prostoru  
 
různé typy hodin - ručičkové, 
digitální 
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Základy geometrie 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 Umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami 

 Používat základní geometrické pojmy 

 Znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 

 Rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit 

 Měřit a porovnávat délku úsečky 

 Poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znázornit a pojmenovat přímku, 
úsečku, kružnici, trojúhelník, čtverec, 
obdélník 

 pracovat s rýsovacími pomůckami 

 narýsovat a označit přímku a úsečku 

 měřit a porovnávat délky úseček 
 

 poznat a pojmenovat krychli, kouli, 
válec 

Opakování učiva 1. stupně 
 
 
- základní útvary v rovině 
 
 
 
 
 
 
- základní útvary v prostoru 
 

 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí 
 
Výtvarná výchova - návrh 
na látku (geometrické vzory), 
bramborová tiskátka 
 
Výtvarná výchova - 
dokreslování geometrických 
tvarů 
Pracovní  výchova - 
- modelování, záložka, stavby 
z kostek dle vzorů 

 
 
stavebnice, modely 
geometrických tvarů 
 
vyhledávání a rozlišování 
geometrických tvarů v okolí 
 
 
 
manipulace s modely 
geometrických těles 
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5. 3  Informační a komunikační technologie 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

 získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti  

 rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti  

 rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky  

 zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění  

 využívání potřebných informací  

 komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky  

 získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu  

 

5. 3. 1 Vyučovací předmět: PRÁCE NA POČÍTAČI 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Předmět Práce na počítači učí žáky ovládat počítač jako nezbytný nástroj současnosti. Cílem 
předmětu je vytvořit u žáků základní dovednosti k využití počítače v běžném životě. Výuka je 
zaměřena zejména na základní orientaci v prostředí MS Windows, dále na používání textového 
editoru MS Word, a také na využití internetu, včetně elektronické pošty.  
Žáci pracují s výukovými počítačovými programy, a tak si osvojují obsluhu počítače na elementární 
uživatelské úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim 
usnadní způsob komunikace.  
 
Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplatňované metody a formy práce 
Výuka Práce na počítači probíhá v počítačové učebně, kde žáci prakticky ověřují a prohlubují získané 
dovednosti. Podle schopností a potřeb žáků volí učitel hromadnou, skupinovou nebo individuální 
formu učení. Žáci pracují na počítačích vybavených operačním systémem MS Windows s nezbytným 
příslušenstvím, včetně Internet Explorer, balíčkem MS Office, a vybranými výukovými programy.  
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 ovládat základy čtení, psaní, počítání a využívat je ke svému vzdělávání 
- učíme žáka používat výukové programy, internet a jiné multimediální zdroje 

 ovládat elementární způsoby práce s počítačem 

- pravidelným používáním podporujeme žáka v základních dovednostech při práci s PC 

 chápat obecně používané termíny a zkratky 
- učitel při výuce na počítači používá základní, nezbytnou terminologii a všeobecně známé 
zkratky 

Ročník Hodin týdně 

5. 1 

6. 1 

7. 1 

8. 1 

9. 1 

10. 1 
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 ovládat počítač a jeho příslušenství 
- učitel zadává žákům úkoly zaměřené na využití počítače a jeho příslušenství jako je 

tiskárna  

 pracovat s aplikacemi MS Office a s výukovými programy 
- učitel předkládá žákům jednoduché úkoly s důrazem na využití v jiném vyučovacím 

předmětu nebo v praktickém životě 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem 
- častým opakováním problémových úloh učíme žáka překonávat problémy a hledat 

jejich vhodná řešení přiměřeně ke svým možnostem 

 nenechat se při řešení problému odradit se nezdarem 
- soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo 

sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 
- nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické 

informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes 
mobil, internetová pošta…)  

 zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 
- nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka zvládat jednoduchou formu písemné 

komunikace 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, být seznámen s jeho možnými důsledky 
- seznamujeme žáka s nevhodným a rizikovým chováním a jeho možnými důsledky 

 uvědomovat si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby 
- vhodnou formou seznamujeme žáka s možnými nebezpečími zneužívání vlastní 

osoby přes internet 
 

Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly 
- žák pracuje s individuálním vedením učitele nebo dle svých schopností podle 

naučeného postupu 

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

- přísně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce  
 

 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

 komunikace 
 
Mediální výchova 

 fungování a vliv médií ve společnosti 
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Výstupy za dané období 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

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

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

Žák by měl: 

 dodržovat bezpečnostní pravidla při 
práci s počítačem 

 dodržovat řád počítačové učebny 

 s pomocí zapnout a vypnout počítač 

 používat vstupní zařízení: myš a 
s pomocí učitele i klávesnici 

 
 

 podle pokynu učitele spustit program a 
pracovat v něm 

 s pomocí učitele napsat známá 
písmena, popř. slova v textovém 
editoru 

 napsat jméno a příjmení 

 

Bezpečnost práce s počítačem 
 
Základní části počítače 
- monitor 
- klávesnice 
- myš 
 
Software počítače 
- výukové a zábavné programy 
- textový editor 
- kreslící programy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Psaní - hůlková abeceda 
Čtení - abeceda 

 

 

 
 
 
 
Seznamování se správným ovládáním 
počítačového zařízení 
Používání klávesnice a myši 
 
 
 
Ovládání programů: Pexeso, Malování, 
Hry, Alík, Méďa, Brepta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět 
PRÁCE NA POČÍTAČI 

Stupeň 1. 
Období 2. 
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Vzdělávací oblast 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět 
PRÁCE NA POČÍTAČI 

Stupeň 2. 
 

 
Výstupy za dané období 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

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

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

Žák by měl: 

 dodržovat bezpečnostní pravidla při 
práci s počítačem 

 dodržovat řád počítačové učebny 

 opsat jednoduchá slova a krátké věty 

 napsat jednoduchá slova a krátké věty 

 nakreslit barevný obrázek 

 podle pokynu učitele spustit program a 
pracovat v něm 

 znát rizika práce s internetem 

 podle pokynu učitele vyhledat 
informace 

 s pomocí učitele používat vlastní 
 e-mailovou adresu 

 s pomocí učitele poslat e-mail 

 přijmout tel.hovor 

 zavolat 

 přijmout, napsat a odeslat sms 

 zapnout a vypnout tiskárnu 

 vytisknout napsaný text 

Opakování učiva z 1. stupně 

Bezpečnost práce s 
počítačem 

 
Textový editor 
Grafický editor 
 
 
 
Výukové a herní programy 
 
Internet 
 
 
 
 
Elektronická komunikace 
- email 

 
Mobilní telefon 
 
 
Tiskárna 

 

PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(fungování a vliv médií ve 
společnosti) – rizika práce s 
internetem  
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ   
VÝCHOVA (komunikace) – 
komunikace – 
 e-mail, mobilní telefon 
 
Psaní - hůlková abeceda 
 
 
Výchova ke zdraví - vztahy 
mezi spolužáky 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání programů: Pexeso, Malování, 
Hry, Alík, Méďa, Brepta 
 
 
 
 
 
Čtení, psaní zpráv a odpovídání na ně 
 
 
 
Založení vlastní emailové schránky 
(Seznam, Centrum, aj.) 
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5. 4 Člověk a jeho svět  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět probíhá ve všech ročnících prvního stupně a v rámci učebního 
plánuje se realizuje v předmětu prvouka. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:  

 vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků  

 osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů  

 poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije  

 rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů  

 chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí  

 pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního života  

 utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě upevňování zásad zdravého životního stylu 
a ke správnému jednání v situacích ohrožujících jeho zdraví a bezpečnosti 

 

5. 4. 1 Vyučovací předmět: PRVOUKA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Cílem vyučování předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o naší vlasti, o životě společnosti, 
o přírodě a jejich významu pro člověka, vést žáky k uplatňování nabytých znalostí a dovedností 
v běžném životě. Žáci se učí poznávat a orientovat se ve svém nejbližším okolí a dále své znalosti 
rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, v zemi. Učí se orientovat v čase, seznamují se s proměnami 
přírody v průběhu roku. Poznávají svoje tělo a jeho funkce. Osvojují si základy společenského chování 
a učí se dodržovat hygienické návyky a uvědomovat si význam ochrany zdraví. Učí se za své zdraví 
zodpovídat a pečovat o ně. 
Učivo žákům umožňuje získat základní poznatky ze společensko - vědních oborů, pomáhá vytvářet 
citový vztah k sobě samému, spolužákům, dospělým, k domovu i k vlasti, k ochraně našeho životního 
prostředí.  
 
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 
 
Rozvržení hodin do jednotlivých ročníků: 
 

Ročník Hodin týdně 

1. 2 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 3 

6. 3 

 
 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka je založena především na prožitkových a praktických činnostech. Probíhá ve třídě formou 
vyučovací hodiny při důsledném uplatňování aktivizujících metod práce, z velké části pak v terénu - při 
praktických činnostech na školní zahradě, vycházkách do okolí školy a obce a exkurzích do státních 
institucí. Žáci při vyučování pracují hromadně, ve skupinách, dvojicích i individuálně. Pracují 
s učebnicemi, pracovními listy a pracovními sešity, s mapami a jiným obrazovým materiálem, 
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s dětskými encyklopediemi, počítačovými výukovými programy a přírodními materiály. Učitel při výuce 
využívá her, soutěží, experimentů, názorných demonstrací, dramatizace, modelových situací, besed, 
aj.  

 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky  
- umožňujeme žákovi vyhledávat informace z více zdrojů (výukových programů, 

internetu, učebních textů, obrazových materiálů zvířat, rostlin a dalších) 

 uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 
- v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat 

získané poznatky a dovednosti 
- zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

 chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, mít zájem o získávání nových poznatků 
- motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, 

pokroky a další možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli 
za to, co neumí) 

 dodržovat návykové stereotypy učení, snažit se o koncentraci na učení 
- vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu, 

klademe důraz na dodržování návykových stereotypů učení a koncentraci na učení 
- k osvojování metod a ke zvyšování koncentrace k učení v hojné míře využíváme her, 

soutěží, pokusů, experimentů a názorných demonstrací 

Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 překonávat problémy přiměřené ke svým možnostem 
- průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat 

konkrétní problémy a jejich závažnost 
- zadáváme žákovi úkoly přiměřené jeho věku a schopnostem 
- vytvářením modelových situací a nácvikem pomáháme žákovi při hledání správného 

postupu řešení úkolu 

 řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 
- formou modelových situací, prvků dramatizace a častým opakováním problémových 

úloh učíme žáka překonávat problémy a hledat jejich vhodná řešení přiměřeně ke 
svým možnostem 

 vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 
- otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování 

vlastních problémů 
- s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka 

k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání 
v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 
- žákovi se vždy snažíme poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření 
- pomocí různých forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám 

pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých  

 rozumět sdělením a reagovat na ně podle svých možností 
- zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a 

co nejlépe porozumět obsahu sdělení 

 vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 
- podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků, nálad, názorů a postojů nejen 

při práci v komunitních kruzích 

 chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 
- předkládáme žákovi dostatečné množství běžně užívaných textů, záznamů a 

obrazových materiálů  
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 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

- podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat 
nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 mít základní představu o vztazích mezi lidmi 
- formou modelových situací a didaktických her navozujeme žákovi dostatek příležitostí 

k seznamování se s pravidly a k nácviku správných forem chování 
- máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití mezi 

lidmi 

 orientovat se v prostředí, ve kterém žije 
- vysvětlováním modelových situací a konkrétních případů ze života učíme žáka 

orientovat se v prostředí, ve kterém žije 

 podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách 
- vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost podílet se na 

jednoduchých sociálních aktivitách 

 uplatňovat základní návyky společenského chování 
- pomocí různých forem výuky vedeme žáka k uplatňování vhodných návyků 

společenského chování 

 navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 
- zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci  

a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým, během 
výuky některých předmětů a při společných činnostech a akcích ho učíme pomáhat 
dětem s těžším postižením, vhodnou integrací těchto dětí posilujeme jeho sociální 
chování a sebeovládání 

 rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, být seznámen s jeho možnými důsledky 
- seznamujeme žáka s nevhodným a rizikovým chováním a jeho možnými důsledky 

 uvědomovat si nebezpečí psychické i fyzického zneužívání vlastní osoby 
- vhodnou formou seznamujeme žáka s možnými nebezpečími psychického a fyzického 

zneužívání vlastní osoby  

Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 
- praktickými cvičeními vedeme žáka k osvojení návyků a dovedností k zapojení do 

společnosti 
- formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické 

činnosti – nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvu lékaře, pošty, úřadu, 
knihovny 

 dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití 
- důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy 

vytváříme základní rámec školních i společenských norem, vysvětlujeme žákovi 
základní práva a povinnosti občanů 

 chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany 
životního prostředí 

- na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat 
pozitivní a negativní projevy chování, dodržovat naučené stereotypy chování 
zdravého životního stylu a chránit své zdraví i životní prostředí 

- snažíme se být žákovi příkladem v dodržování zdravého životního stylu 

Kompetence pracovní  
Žák by měl: 

 má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  
- důsledným pravidelným procvičováním vedeme žáka k osvojení sebeobsluhy a 

hygienických návyků 
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Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova  

 seberegulace a sebeorganizace 

 sebepoznání a sebepojetí 

 řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 
Environmentální výchova  

 ekosystémy 

 základní podmínky života 

 lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět 
PRVOUKA 

Stupeň 1. 
Období 1. 

 

Místo, kde žijeme 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně:  

 znát název své obce a adresu bydliště  

 zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí  

 poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola)  

 ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládnout orientaci v okolí svého 
bydliště 

 poznat dům, kde bydlí 

 dle svých možností si pamatovat 
adresu bydliště - pojmenovat obec, 
ulici 

 orientovat se v budově školy - určit, 
kde jsou třídy, tělocvična, ředitelna, 

sborovna, družina  

 udržovat pořádek ve třídě 

 zvládnout orientaci v nejbližším okolí 
školy  

 dodržovat zásady bezpečnosti 
silničního provozu - jak a kde 
přecházet ulici, dbát světelné 
signalizace 

 
Domov a jeho okolí 
- orientace v okolí bydliště 
- adresa bydliště 
 
 
 
 
Škola 
- prostředí školy, život ve škole 

 
- naše třída 
- orientace v okolí školy, cesta do 
školy 
- bezpečnost silničního provozu 
 
 
 
 

 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby a  vyjadřování 
 
Počty - prostorová orientace   
 
 
 
 
Tělesná výchova - bezpečnost při 
hrách 
 

 
vycházka do okolí  
povídání na dané téma 
 
 
kniha Horní Počernice 
 
 
 
prohlídka školy 
 
popis třídy 
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 poznat nejdůležitější objekty a místa 
v okolí školy a v obci 

Obec 
- význačná místa v obci 
 

exkurze 
vycházky 

 
 

Lidé kolem nás 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně:  

 znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké příbuzenské vztahy  

 znát jména spolužáků a svých učitelů  

 mít osvojené základy společenského chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat  

 poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti  

 vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat paní ředitelku (ředitele), 
učitele a ostatní zaměstnance 
školy 

 znát jméno třídní učitelky (učitele) 

 znát jména svých spolužáků 

 užívat pojmy – děti, rodiče, 
sourozenci, otec, matka, syn, 
dcera, bratr, sestra, babička, 
dědeček; mladý, starý 

 rozlišit příbuzné a kamarády 

 znát (určit) jména svých rodičů a 
sourozenců 

 pojmenovat různé lidské činnosti 

 dbát na dodržování pravidel 
společenského chování v rodině, 

 
Rodina, škola a společnost 
- jména spolužáků a některých 
učitelů 

 
 
 
 

- členové rodiny – jejich role, vztahy 
mezi nimi 

 
- rodina a příbuzní, příbuzenské 
vztahy 

 
- zaměstnání rodičů 

 
 

 
 
 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby a komunikačních dovedností, 
základní pravidla společenského 
chování 
 
 
 

 
 
fotografie rodiny 
 
literatura pro děti  
 
televizní výukové pořady pro děti 
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ve škole i na veřejnosti – pozdrav, 
prosba, poděkování 

vědět, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi – s ohledem na 
individuální možnosti žáka 

- základní pravidla společenského 
chování 

 
Osobní bezpečí 
- kontakt s okolím 

 

Lidé a čas 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně:  

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

 znát rozvržení svých denních činností  

 znát dny v týdnu  

 rozlišit roční období podle charakteristických znaků  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišit denní činnosti  

 odlišit ráno, poledne, večer; den a 
noc 

 s pomocí učitele vyjmenovat dny 
v týdnu 

 rozlišit roční období podle 
obrázků 

 

 
 
Orientace v čase 
- den a jeho rozvržení  
- denní režim 

 
- dny v týdnu 
- roční období 

 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby, komunikace 
 
 
Počty - počítání dnů v týdnu 
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Rozmanitost přírody 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  

 poznat nejběžnější druhy domácích zvířat  

 pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny  

 popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr)  

 znát základní zásady pobytu v přírodě  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat viditelné proměny přírody 
během roku v souvislosti se 
střídáním ročních období 

 s pomocí obrázků a dle 
skutečnosti rozlišit déšť, sníh, 
bouřku, vítr 

 poznat nejběžnější domácí 
zvířata 

 pojmenovat základní druhy ovoce 
a zeleniny 

 
 

 znát základní zásady chování 
v přírodě  

 bezpečně rozlišit odpad z papíru 
třídit odpad ve třídě (papír, plast) 
 

 
Příroda v ročních obdobích 
- znaky ročních období, změny   
v přírodě 
 
 
- počasí (teplo, zima) 
 
 
- domácí zvířata 
 
- ovoce a zelenina 

 
Ochrana přírody 
- chování v přírodě 
 
- třídění odpadu 

 

 
PT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
(základní podmínky života)  - 
pozorování proměny krajiny v ročních 
obdobích 
 
PT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
(lidské aktivity a problémy životního 
prostředí) - třídění odpadu, pomoc při 
udržování dané části školní naučné 
stezky 
 
Řečová výchova - rozvoj 
komunikačních dovedností a slovní 
zásoby 
 
Pracovní výchova - sezónní práce 
na školním pozemku 
 
 
 

 
 
praktická pozorování 
 
 
 
 
 
 
Zvířata chovaná ve škole 
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Člověk a jeho zdraví 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu  

 pojmenovat hlavní části lidského těla  

 dokázat upozornit na své zdravotní potíže  

 vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl 

 dle svých možností zvládat 
sebeobsluhu a osobní hygienu 

 
 

 poznat a správně pojmenovat 
hlavní části lidského těla (na 
obrázku, na spolužákovi, na 
sobě) 

 poznat a správně pojmenovat 
části obličeje  

 upozornit na své zdravotní potíže  
 
 
 
 
 
 

 dbát pokynů dospělých při hrách, 
na výletě a při koupání 
 

 
Osobní hygiena a sebeobsluha 
- mytí rukou, používání WC, 
používání kapesníku     
- samostatnost při převlékání na 
hodiny TV a PV, kultura stolování 
- oblékání podle ročních období 

Lidské tělo 
- části lidského těla – základní 
orientace (hlava, ruce, nohy, krk 
apod.) 

Zdraví 
- péče o zdraví 
- zdraví a nemoc (zdravý x 
nemocný; bolení hlavy, v krku, 
teplota, léky) 
- chování v době nemoci 
- péče o zdraví (denní režim) 
- chování u lékaře 
- pitný režim 

Bezpečné chování 
- bezpečnost chodců, chůze po 
chodníku, přecházení vozovky 

 
Pracovní výchova - sebeobsluha, 
práce ve cvičné kuchyňce 

 
 
 
 
Řečová výchova - části lidského těla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tělesná výchova - sportovní aktivity 
 
 

 
nácvik sebeobsluhy 
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- bezpečnost při hrách, výletech a 
koupání 

Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět 
PRVOUKA 

Stupeň 1. 
Období 2. 

Místo, kde žijeme 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

 popsat cestu do školy podle otázek  

 znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště  

 sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest  

 dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládnout orientaci v okolí svého 
bydliště 

 dle svých možností si pamatovat 
adresu bydliště – obec, ulice, číslo 
domu 

 mít povědomí o nejvýznačnějších 
zajímavostech svého bydliště 

 

 udržovat pořádek ve třídě 

 poznat paní ředitelku  
(ředitele) a své vyučující 

 znát jméno třídní učitelky (učitele) 

 znát jména svých spolužáků 

 zvládnout orientaci v nejbližším 
okolí školy 

 dle svých možností popsat cestu do 
školy podle otázek 

Opakování z 1. období 
Domov a jeho okolí 
- orientace v okolí bydliště, 

adresa bydliště 
 
 
 

- kulturní a historické zajímavosti 
v nejbližším okolí     

  
Škola 
- prostředí školy 
- život ve škole 

 
- naše třída 

 
 
- orientace v okolí školy, cesta do 
školy 

 

 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby a vyjadřování, popis 
obrázků z prostředí školy a obce 
 
 
Počty - prostorová orientace   
 
 

 
vycházka do okolí (Hor. Počernice, 
Černý Most) 
 
 
kniha Horní Počernice 
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 dodržovat zásady bezpečnosti 
silničního provozu  

 
 

 poznat nejdůležitější objekty a místa 
v okolí školy a v obci 

 
 

 poznat charakteristické znaky 
krajiny v jednotlivých ročních 
obdobích 

 
 

 dle svých možností sdělit zážitky 
z výletů 

 mít povědomí o nejznámějších 
pražských pověstech 

 

 
- bezpečnost silničního provozu 

    
Obec 
- význačná místa v obci (pošta, 
obchod, nádraží, lékař, divadlo) 

  
Okolní krajina 
- charakteristické znaky krajiny 
v ročních obdobích 
- regionální zvláštnosti 

 

 
Základní dopravní značky 
 
 
vycházky 
exkurze 
návštěva divadla Pohoda a Divadla 
v přírodě 
 
vycházky, výlety, cestování 
 
 
výlet do centra Prahy 
 
návštěva památných objektů v obci a 
okolí 
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Lidé kolem nás 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

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

 projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků  

 pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti  

 rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

 vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby  

 reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály  

  
Žák by měl: 

 orientovat se v rodinných vztazích 

 orientovat se ve společenské 
hierarchii 

 chovat se kamarádsky ke 
spolužákům a s úctou k dospělým 

 pozitivně vnímat rozdíly mezi lidmi 

 být seznámen s různými obory 
lidské práce 

 rozpoznat základní pracovní 
nástroje 

 
 
 
 
 

 dbát na dodržování pravidel 
společenského chování – pozdrav, 
prosba, poděkování; oslovení 

 umět pomoci druhému 
 

Opakování z 1. období 
Rodina a společnost 

- role členů rodiny 
- mezilidské vztahy 
 
 

- seznamování se s různými 
kulturami  

 
 
 
- pracovní činnosti – různé druhy 
zaměstnání 
- seznámení s jednotlivými 
přístroji a stroji, které usnadňují 
práci v domácnosti, v zaměstnání 
 

Chování ve společnosti 
- základní pravidla společenského 
chování 

 
 

Osobní bezpečí 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti) – 
podpora, pomoc,  mezilidské 
vztahy – řešení problémů 
 
Výtvarná výchova - moje rodina 
kresba 
 
Hudební výchova - poslech 
hudby jiných kultur 
 
 
Řečová výchova - rozvoj 
dorozumívání, zdvořilé chování 
 
Pracovní výchova - praktické 
užití potřebného náčiní  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
modelové situace, dramatizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beseda – preventivní programy 
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 být schopen rozlišit nevhodnost 
svého chování i chování ostatních 
lidí  

 být schopen oslovit dospělého a 
svěřit se mu s nečekanou situací a 
problémem 

 mít povědomí o trestech za 
nevhodné chování a přestupky proti 
pravidlům 

 

 mít povědomí o možnostech svěřit 
se odborníkům, s pomocí rodiče 
nebo učitele 

 

 adekvátně, dle svých možností 
reagovat na vzniklou nebezpečnou 
situaci 

 reagovat na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 mít povědomí o existenci 
telefonních čísel 150, 155, 158 
(112) a dle svých možností je znát 
zpaměti 

- chování v rizikových situacích 
- nebezpečí ohrožení rizikovým 
chováním, jejich prevence 
 
 
- protiprávní jednání (krádež, 
šikana, týrání) a jeho postih 
 
 
 
- služby odborné pomoci 

 
 

Situace hromadného ohrožení 
- situace hromadného ohrožení při 
požáru, vyhlášení poplachu, při 
dopravní nehodě 
 
 
- důležitá telefonní čísla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
školní řád; obecně platná pravidla 
společenského chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyhlášení cvičného poplachu  
televizní vysílání s vhodnou tematikou, 
video                                                                                                                                                                    
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Lidé a čas 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:  

 poznat, kolik je hodin (celé hodiny)  

 rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra)  

 znát roční období a měsíce  

 porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků  

 seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo kraji  
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty,pomůcky,učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat roční období dle 
jednotlivých znaků; vyjmenovat je 

 seřadit jednotlivé měsíce dle 
předlohy 

 s pomocí rozlišit přítomnost, 
minulost a budoucnost 

 na hodinách znázornit a přečíst 
každou celou hodinu 

 sdělit, kolik je mu let 

 pozorovat rozdíly mezi způsobem 
života v minulosti a současnosti 

 poznat některé významné historické 
objekty v regionu Praha 

 seznámit s významnými událostmi a 
pověstmi, které se vztahují 
k regionu 

aktivně se účastnit příprav cyklicky se 
opakujících svátků 

 
Orientace v čase 
- roční období 
 
 
- měsíce v roce 
- včera, dnes, zítra 
 
- určování času  
 
- datum narození, kolik je mi let 

 
Naše země v dávných dobách 
 
Současnost a minulost v našem 
životě 
-  významné historické objekty 
v regionu  
- regionální pověsti 
- tradiční lidové svátky 

 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (seberegulace a 
sebeorganizace) - denní režim, 
organizace volného času 
(vyprávění, modelové situace) 
 
Výtvarná výchova - roční období 
 
Počty - orientace v čase 
 
 
Čtení - četba pověstí 
 
Pracovní výchova - práce 
s přírodními materiály (dřevo, 
hlína atd.) 
 
Řečová výchova - říkanky, 
básničky, pranostiky 
 
 

 
 
 
kalendář přírody 
 
výlety, exkurze 
 
 
 
 
 
návštěva muzea 
 
 
pověsti 
 
 
Velikonoční oslavy, jarní výstava, Živý 
Betlém + výstavy Betlémů v regionu i 
Praze, Mikulášská – Hotel Čertousy 
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Rozmanitost přírody 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně:   

 poznat rozdíly mezi stromy a keři  

 poznat nejběžnější volně žijící zvířata  

 rozlišit listnaté a jehličnaté stromy  

 vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí  

 znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

 
Žák by měl: 

 poznat nejběžnější volně žijící 
zvířata; dle obrázku je rozdělit do 
skupin podle společných znaků a 
podle životního prostředí (voda, 
vzduch, země) 

 rozpoznat rozdíl mezi stromem a 
keřem 

 rozlišit listnaté a jehličnaté stromy  

 podle plodu určit druh ovocného 
stromu 

 znát základní zásady chování 
v přírodě a uplatňovat je 

 rozlišit škodlivé a prospěšné vlivy na 
přírodní prostředí 

třídit odpad ve třídě (papír, plast, 
drobné elektrospotřebiče) 

Opakování učiva 1. období 
 
Příroda v ročních obdobích 
- volně žijící zvířata 
 
 
 
- stromy a keře 
 
- stromy listnaté, jehličnaté 
- stromy ovocné 
 
Ochrana přírody 
- chování v přírodě 
 
- péče o životní prostředí 
- třídění odpadu 

 
PT ENVIROMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (ekosystémy) - exkurze 
po naučných stezkách 
 
Pracovní výchova - práce na 
pozemku školy – úprava záhonů, 
péče o rostliny, trávník,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova - zakládání 
kompostu a péče o něj 

 
 
 
encyklopedie, fotografie, obrazový 
materiál, televizní zpravodajství, video 
 
Naučná stezka Radonice 
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Člověk a jeho zdraví 
 

Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy  

 dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže  

 vědět, na koho se obrátit o pomoc  

 zvládnout ošetření drobného poranění  

 uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce  

 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce,projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 uplatňovat hygienické návyky a 
sebeobslužné dovednosti 

 uplatňování zásady zdravé výživy 
 
 
 

 dokázat sdělit a popsat své zdravotní 
potíže 

 
 

 zvládnout ošetření drobného 
poranění 

 mít povědomí o škodlivosti 
návykových látek 

 

 uplatňovat základní pravidla 
silničního provozu pro chodce 

 
 
 

Opakování učiva 1. období 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
- péče o zdraví  
- zdravá výživa - co jíme, co je a 
není zdravé, pitný režim, osobní 
hygiena, spánek a odpočinek 
 
- zdraví a nemoc, obtíže při nemoci 
- správné chování v době nemoci; 
klidový režim 
- nácvik ošetření drobného 
poranění 

 
Návykové látky a zdraví 
- škodlivost kouření a požívání 
alkoholických nápojů 
 
Osobní bezpečí 
- opakování zásad bezpečného 
chování na ulici, bezpečnost při 
hrách v přírodě, při zimních 
sportech, při koupání 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (sebepoznání a  
sebepojetí) - moje tělo a jeho 
ochrana 
 
Pracovní výchova - zdravá výživa 
– příprava zeleninových, ovocných 
a mléčných pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počty - tvary dopravních značek 

 
 
první pomoc – ošetření drobného 
poranění 
domácí lékárnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nácvik odmítání  
modelové situace 
 
 
dopravní předpisy pro cyklisty, dopravní 
značky, modelové situace 
dopravní hřiště 
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 reagovat přiměřeně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech 

 vědět, na koho se obrátit o pomoc 
 

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
- nacvičování a seznamování se s 
chováním při mimořádných 
událostech 
- důležitá telefonní (policie, hasiči, 
záchranná služba) 

 
 
 
televizní zpravodajství 
besedy – hasiči, policie, záchranáři… 
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5. 5 Člověk a společnost 

Vzdělávací oblast je realizována ve všech ročnících druhého stupně a navazuje na vzdělávací oblast 
prvního stupně Člověk a jeho svět. V rámci učebního plánu se vzdělávací oblast realizuje v předmětu 
Vlastivěda. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země  

 poznávání postupné změny způsobu života lidí  

 poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí  

 zvládání přiměřeně náročných situací běžného života  

 osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských 
vztahů  

 vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti  

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům  

 rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých 
společenství  

 pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho 
důsledků  

 

5. 5. 1 Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Cílem vyučovacího předmětu je připravit žáky na život v demokratické společnosti a seznámit je 
se základy historie našeho národa. Zprostředkovává jim základní vědomosti o fungování státu a 
společnosti, o právech a povinnostech občanů, pomáhá žákům vytvářet dobré mezilidské vztahy, 
snaží se žáky vychovávat tak, aby se po ukončení školní docházky co nejlépe zapojili do života 
společnosti. Důležitou součástí vzdělávání v této oblasti je rovněž prevence negativních jevů ve 
společnosti, jako je kriminalita, drogová závislost či projevy rasismu a jiných extremistických postojů.  
 
Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda zahrnuje tematické okruhy:  

 Historie našeho národa  

 Člověk ve společnosti  

 Poznatky o společnosti  

 Péče o občana 
 
Rozvržení hodin do jednotlivých ročníků: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá v učebnách, podle potřeby i v počítačové učebně. Učitel volí hromadnou nebo 
skupinovou formu práce. Běžnou součástí výuky jsou vycházky a exkurze. Informace 
zprostředkováváme také pomocí práce s knihami a sledováním filmů.  
 

Ročník Hodin týdně 

7. 2 

8. 2 

9. 2 

10. 2 
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Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

 
Kompetence k učení  
Žák by měl: 

 dodržovat návykové stereotypy učení, snažit se o koncentraci na učení 
- vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu, 

klademe důraz na dodržování návykových stereotypů učení a koncentraci na učení 

 chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, mít zájem o získání nových poznatků 
- motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, 

pokroky a další možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli za 
to, co neumí) 

-  
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností 
- vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů  
- jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky 

svého jednání 

 vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  
- umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům a vztahům v třídním i školním 

kolektivu a společně s učitelem nalézat řešení 
- soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a 

důvěru k vlastním rozhodnutím 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor  
- technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a vhodnou formou obhajovat vlastní 

názor 
- vedeme žáka k vhodnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem 
- formou skupinové práce vedeme žáka k respektování  komunikačních bariér a odlišností 

 vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 
- formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby verbální i neverbální komunikace 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

  pomocí různých forem výuky učíme žáka zásadám pravidel vystupování a 
komunikace ve třídách, mezi třídami a ve světě dospělých 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 mít základní představu o vztazích mezi lidmi  
- máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití mezi lidmi 

 podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách 
- ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 

 uplatňovat základní návyky společenského chování 
- pomocí různých forem výuky vedeme žáka k uplatňování vhodných návyků 

společenského chování 
- žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán, kladná i záporná hodnocení 

prospěchu i chování následují vždy bezprostředně 

 navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 
- při rozborech konkrétních problémových situací učíme žáka rozpoznávat vlastní chyby, 

nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním kolektivu 

 prokazovat získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 
- pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností 

žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti a posilujeme jeho 
sebevědomí 

 uvědomovat si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby 
- vhodnou formou seznamujeme žáka s možnými nebezpečími psychického a fyzického 

zneužívání vlastní osoby  
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Kompetence občanské  
Žák by měl: 

 mít povědomí o základních právech a povinnostech občanů 
- důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme 

základní rámec školních i společenských norem, vysvětlujeme žákovi základní práva a 
povinnosti občanů 

 využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 
- praktickými cvičeními vedeme žáka k osvojení návyků a dovedností k zapojení do 

společnosti 
- formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické 

činnosti – nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvu lékaře, pošty, úřadu, 
knihovny 

- formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním 
důležitých orgánů a institucí 

 dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití 
- důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy 

vytváříme základní rámec školních i společenských norem, vysvětlujeme žákovi 
základní práva a povinnosti občanů 

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

- pomocí příběhu (film, obrazový materiál, vyprávění, comics…) učíme žáka chovat se 
v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 72 

 

Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
VLASTIVĚDA 

Stupeň 2. 
 

Historie našeho národa 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí  

 mít základní poznatky z období počátku českého státu  

 vědět o význačných osobnostech našich dějin  

 mít představu o významných historických událostech v naší zemi  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 pomocí obrazového materiálu porovnat 
život ve starověku a v současnosti 

 

 pomocí obrazového materiálu porovnat 
způsob života v době prvního státního 
útvaru na našem území a života v 
současnosti 

 s pomocí stručně vyprávět o některých 
význačných osobnostech našich dějin 

 s pomocí vyprávění a na příbězích 
ukázat některé významné historické 
události naší země 

 
  
Starověk 
 
 
 
 
Český stát - významné osobnosti a 
události 

 
 
 

 
 
Staré pověsti české 
Návštěva Národního muzea 
 
 
 
Sv. Václav 
Karel IV. 
Světové války 
Vznik ČSR - T.G. Masaryk 
Vznik ČR – V. Havel 
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Člověk ve společnosti 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

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

 respektovat pravidla společenského soužití  

 uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování  

 znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům  

 vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu  

 tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

  
Žák by měl: 

 orientovat se v rodinných vztazích a 
v jednotlivých rolích v rodině 

 orientovat se ve společenské hierarchii 

 popsat základní funkce rodiny 

 seznámit ostatní s vlastními zvyky své 
rodiny 

 popsat charakteristické zvyky při 
oslavách Vánoc a Velikonoc 

 s pomocí vysvětlit základní práva a 
povinnosti žáků 

 
 
 
 

 chovat se kamarádsky ke spolužákům 
a s úctou k dospělým 

 
 
 
 

  
Rodina a společnost 
- rodina, skladba rodiny 
- role členů v rodině, mezilidské 

vztahy 
- základní funkce rodiny – popis 
- rodinné zvyky a tradice 
- národní zvyky a obyčeje 

(Velikonoce, Vánoce) 
 
- práva a povinnosti žáků ve 

škole 
 

- seznamování se s různými 
kulturami  

 
Chování ve společnosti 
- základní pravidla 

společenského soužití 
- komunikace v různých situacích 
- přátelství 
- vztahy mezi lidmi 

 
Výtvarná výchova - malba rodiny 
 
 
 
Výchova ke zdraví - vhodné 
chování ve společnosti 
 
 
 
Pracovní výchova - prostírání, 
výzdoba stolu 
 

 
Rodokmen 
Knihy pro mládež s tématikou 
rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
Třídní samospráva, školní řád 
 
 
 
Romské pohádky 
Šeherezáda – Tisíc a jedna noc 
Náprstkovo muzeum 
 
 
Návštěva společenských akcí 
Telefonování 
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 dbát na dodržování pravidel 
společenského chování – pozdrav, 
prosba, poděkování; oslovení 

 umět pomoci druhému 
 

 
Osobní bezpečí 
- nebezpečí ohrožení rizikovým 
chováním, jejich prevence 
 
- protiprávní jednání (rasismus, 
vandalismus) a jeho následky 

 
Modelové situace – dramatická 
výchova 
 
 
Modelové situace 
Dramatická výchova 
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Poznatky o společnosti 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele  

 být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů  

 uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání  

 být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
 Žák by měl: 

 být seznámen se symboly a hlavními 
představiteli našeho státu 

 znát základy práv a povinností 
občanů 

 

 uvědomovat si rizika a důsledky 
protiprávního jednání 

 
 
 
 
 

 s pomocí diskutovat o právech 
občanů ČR v rámci EU 

  
- státní symboly – znak, vlajka, 
hymna 
- prezident 
- lidská práva 
- soudy 
- práva dítěte a jejich ochrana 
 
- druhy protiprávního jednání 
(krádež, podvod, vražda) 
- postihy protiprávního jednání 
- trestná činnost mládeže 
(vandalizmus, sprejerství) 
 
- státní občanství 
- evropská integrace 
- členské státy 

 
 
 
 
Hudební výchova - poslech státní 
hymny 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova - malba vlajky 
EU a vybarvování vlajek některých 
států EU 
 
Pracovní výchova - skládání 
puzzle EU 

 
Muzeum Hlavního města Prahy 
Návštěva Pražského hradu 
 
 
 
Preventivní program Policie ČR 
Muzeum policie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Péče o občana 
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Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu  

 rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  

 vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany  

 využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací  

 mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

  
Žák by měl: 

 znát svou adresu 
 
 
 
 

 chápat význam vzdělávání pro 
přípravu na budoucí profesi 

 znát různé typy profesí 
 
 
 
 
 
 
 

 znát důležitá telefonní čísla 

 být seznámen s možnostmi sociální 
péče 

 dokázat komunikovat s úřady, 
požádat o radu 

 
 
 

 znát význam peněz 

  
- nácvik jména a příjmení 
- nácvik adresy (psaní dopisu) 
- orientace v místě bydliště 
 
- právo na vzdělání a význam 
vzdělávání 
- příprava na profesní uplatnění 
- odměna za práci 
- nezaměstnanost 
- pracovní úřady (finanční podpora 
v nezaměstnanosti) 
- význam lidské práce 
- profese a jejich význam 
- praktické ukázky náplně profesí 
- pracovní pomůcky 
 
- krizové situace (kde hledat 
pomoc) 
- zdravotní péče (lékař, nemocnice) 
- sociální péče 
- zdravotní a sociální pojištění 
- pomáhající organizace 
 
 
- peníze a jejich funkce 
 - mince a bankovky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procházka do místa bydliště 
spolužáků 
 
 
 
Exkurze do praktických škol, učilišť 
Exkurze: obchod, pošta, knihovna, 
metro,... 
Muzeum DP – Střešovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze: zdravotní zařízení 
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 dokázat manipulovat a hospodařit 
s penězi v rámci svých možností 

 
 

 vědět o možnostech využití volného 
času 

 
 
 
 
 

 být si vědom ohrožením rizikovým 
chováním 

 
 
 
 

- základy hospodaření s penězi 
- peníze jako odměna za práci 
 
- hodnota peněz 
- manipulace s penězi při 
nakupování 
- spoření peněz 
 
- člověk a volný čas 
- pojem kultura a umění (divadlo, 
opera, kino, hudba, výtvarné 
umění) 
- sport 
- koníčky 
 
- pojem závislost 
- pojem alkoholizmus, toxikomanie 
a tabakizmus 
- zdravotní rizika závislostí  
- násilí a agrese 
- šikana 
- týrané a zneužívané dítě 

 
 
 
 
Výtvarná výchova - malovaní 
peněz, přetisk 
 
Počty - manipulace s penězi 
 

 
 
 
Nakupování – praktická cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva: divadla, kina, výstavy,... 
Motýlek, Pacifik 
Sportovní turnaje 
 
 
 
Modelové situace 
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5. 6  Člověk a příroda  
 
Vzdělávací oblast je realizována ve všech ročnících druhého stupně a navazuje na vzdělávací oblast 
prvního stupně Člověk a jeho svět. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje základní fyzikální, 
chemické, přírodovědné a zeměpisné poznatky a dovednosti. V rámci učebního plánu se vzdělávací 
oblast realizuje v předmětu Přírodověda. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi 

 seznámení s příčinami přírodních jevů 

 vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou 

 utváření modelů chování vedoucích k ochraně přírody 

 získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály 

 získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru 

 utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí  

 

5. 6. 1 Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Žáci v rámci Přírodovědy poznávají přírodu jako aktivní systém s vlastními vztahy a zákonitostmi, 
místo a roli člověka v tomto systému, využívání přírodních zákonů a zdrojů, působení člověka na 
přírodu. Žáci jsou vedeni k využívání získaných základních přírodovědných znalostí k ochraně přírody. 
Předmět též výrazně formuje vztah žáků k živým organismům i k přírodě jako takové, čímž nepřímo 
ovlivňuje jejich budoucí hodnotové orientace a vztah k ostatním lidem i k sobě samým. V průběhu 
výuky žáci postupně získávají přehled o okolním světě, počínaje základními znalostmi o jejich 
nejbližším okolí. Žák by měl mít představu o prostředí, které ho obklopuje, měl by se umět vyjádřit k 
tomu, co mu prospívá a co škodí.  
 
Rozvržení hodin do jednotlivých ročníků: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá ve třídě, v multimediální a počítačové učebně. Učitel volí hromadnou nebo skupinovou 
formu práce. Během roku je zařazováno projektové vyučování související s aktuálně probíranou 
látkou. Běžnou součástí výuky jsou vycházky. Učitel využívá k práci mapy, knihy, encyklopedie, 
časopisy, denní tisk, filmy a další obrazový materiál, názorné pomůcky.  
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 používat termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života  
- při výuce všech předmětů používáme jednotné terminologie a společně dohodnuté 

znaky a symboly spojené s konkrétními situacemi každodenního života 

Ročník Hodin týdně 

7. 3 

8. 3 

9. 3 

10. 3 
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 uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 
- zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 s ohledem na svůj věk umět přivolat pomoc v případě ohrožení 
- formou modelových situací učíme žáka dovednostem nezbytným v případech 

ohrožení 
- vedeme žáka k předcházení nebezpečným situacím 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 
- předkládáme žákovi dostatečné množství běžně užívaných textů, záznamů a 

obrazových materiálů 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci  

- do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení 
- podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci v kolektivu 

 umět, s ohledem na svůj věk, vyjádřit vlastní názor na problematiku péče o zdraví a o přírodu 
- formou her a dramatizace rozvíjíme u žáka dovednost vyjadřovat svůj názor, 

srovnávat ho s názory ostatních a hledat společensky nejvhodnější postoj 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 mít základní představu o vztazích mezi lidmi 
- máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití mezi 

lidmi 

 navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 
- zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků motivujeme žáka k maximální 

toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postižením, 
během výuky některých předmětů a při společných činnostech a akcích ho učíme 
pomáhat dětem 

 rozpoznat projevy nevhodného a rizikového chování, chápat jeho důsledky 
- formou besed a praktickými příklady demonstrujeme žákovi různé projevy rizikového 

chování a vedeme ho k zaujímání odmítaného postoje 

 uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 
- formou besed seznamujeme žáka s různými formami zneužívání osob  
- vytvářením přátelské atmosféry umožňujeme žákovi svěřit se, v případě podezření ze 

zneužívání, se svým problémem 

Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany 
životního prostředí 

- snažíme se být žákovi příkladem v dodržování zdravého životního stylu 
- praktickými ukázkami a navozováním modelových situací vedeme žáka k pochopení 

významu zdraví pro život člověka a k osvojení si zásad zdravého životního stylu 
- praktickými činnostmi vedeme žáka k ochraně životního prostředí (třídění odpadů, 

úklid okolí školy, aj.) 

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

- při modelových situacích umožňujeme žákovi nácvik správného chování v krizových 
situacích  

- pomocí příběhu (film, obrazový materiál, vyprávění, komiks,…) přibližujeme žákovi 
běžné chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

Kompetence pracovní  
Žák by měl: 
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 mít osvojené návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností 
- důsledným pravidelným procvičováním vedeme žáka k osvojení sebeobsluhy a 

hygienických návyků 

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

- při pracovních činnostech přísně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti, ochrany 
zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí 
 

Zařazená průřezová témata: 
Environmentální výchova  

 ekosystémy 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO PŘÍRODA 

Vyučovací předmět 
PŘÍRODOVĚDA 

Stupeň 2. 

Základní poznatky z fyziky 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu 

 rozeznat zdroje tepla 

 rozpoznat jednotlivá skupenství 

 rozeznat zdroje zvuku 

 vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

 být informován o zdrojích elektrického proudu 

 rozpoznat zdroje světla 

 znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji 

 být seznámen s pohyby planety Země a jeho důsledky – střídání dne a noci, ročních období 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 orientovat se v základních fyzikálních 
vlastnostech, strojích, pohybech 
těles, energiích, skupenstvích 

 

 
- základní fyzikální vlastnosti látek 
- pohyby těles, pohyb a klid těles 
- jednoduché stroje a jejich užití 
v praxi 
- druhy energie, elektrická energie, 
elektrárna, ochrana lidí před 
radioaktivním zářením 
- přeměny skupenství, tání a 
tuhnutí, teplota varu kapaliny 
- zdroje zvuku, ozvěna, hudební 
nástroje, škodlivost nadměrného 
hluku 

 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby a odborného vyjadřování 
 
Počty - základní fyzikální jednotky 
 
 
 
 
 
 
Hudební výchova - hudební 
nástroje jako zdroje zvuku 

 
Praktické pokusy 
 
Názorné pomůcky 
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- elektrické spotřebiče, dodržování 
pravidel bezpečné práce s el. 
přístroji 
- zdroje světla, využití zrcadel, 
praktické využití optických přístrojů 
- pohyb Země kolem své osy a 
kolem Slunce; střídání dne a noci, 
ročních období 
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Základní poznatky z chemie 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné, nerozpustné 

 rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní 

 vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin 

 vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí – továrny, auta 

 seznámit se se stavebními pojivy a jejich využití v praxi – cement, vápno, sádra 

 poznat různé chemické výrobky podle etikety a jejich využití v praxi 

 pracovat bezpečně s běžně používanými chemickými látkami v domácnosti 

 získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí vyjmenovat 
zásadu bezpečného zacházení 
s chemikáliemi 

 
 
 

 s pomocí vysvětlit důležitost 
látek nezbytných pro život 
(kyslík, voda apod.) 

 
 

- vlastnosti látek 
- nebezpečné látky a přípravky, 
značení a užívání běžných 
chemikálií 
- zásady bezpečné práce 
s chemickými přípravky v běžném 
životě 
- voda, voda v přírodě, voda pitná, 
užitková a odpadní, čistota vody 
- vzduch, kyslík jako jedna ze složek 
vzduchu, čistota ovzduší, smog, 
paliva, ropa, uhlí, zemní plyn, 
příklady využití 
- plasty, použití, likvidace 
- označování a symboly 
nebezpečných látek 
- hořlaviny, zásady zacházení, první 
pomoc při popálení a poleptání 

 
 
 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby a komunikačních dovedností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
výukové programy pro děti 
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- léčiva a návykové látky - bílkoviny, 
tuky, sacharidy, vitamíny a jejich 
zdroje, vliv na zdraví člověka 
- varování žáků před zneužitím a 
užíváním drog 
 

 
 
Výchova ke zdraví - návykové látky 
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Základní poznatky z přírodopisu 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období 

 vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku 

 poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby 

 vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování 

 znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 

 znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub 

 znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat, vědět o základních životních funkcích 

 vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 

 dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 

 vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat charakteristické znaky 
ročního období 

 vyjmenovat některé druhy ovoce 
a zeleniny, které se sklízejí na 
podzim 

 poznat obilí 

 s pomocí poznat naše 
nejběžnější jedlé a jedovaté 
houby 

 vědět, že v případě otravy musí 
volat o pomoc 

 

 popsat charakteristické znaky 
ročního období  

 předvést oblékání v zimě 

 
Příroda na podzim 
- změny počasí, odlet ptactva,    
 sklizeň ovoce, zeleniny a   
 zemědělských plodin 
 
 
- základní jedlé a jedovaté houby 
(hřib, muchomůrka); zásady sběru 
hub; první pomoc při otravě 
 
 
 
Příroda v zimě 
- pozorování počasí – sníh, led, zima, 
mráz 
- příroda v zimě, listnaté a jehličnaté 
stromy 

 
PT ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
(ekosystémy) – ekosystémy, 
základní podmínky života, vztah čl. k 
prostředí – šetří vodou, el. energií, 
péče o zvířata a rostliny 
 
Řečová výchova - rozvoj slovní 
zásoby, komunikace 
 
Výtvarná výchova - malba ovoce a 
zeleniny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léčivé rostliny na školní zahradě 
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 rozpoznat lidské a zvířecí stopy 
ve sněhu 

 společně se spolužáky pečovat 
o ptactvo v zimě  

 rozeznat typické projevy 
chování zvířat v zimě a v létě 

 znát základní zásady 
bezpečnosti na sněhu a na ledě 

 

 charakterizovat roční  období 
jaro v souvislosti s rostlinami a 
živočichy 

 podle obrázků určit jarní práce 
na zahradě 

 

 charakterizovat roční období 
léto, rostliny i živočichy 

 rozeznat typické projevy 
chování zvířat v zimě a v létě 

 s pomocí poznat jedlé lesní 
plody 

 předvést oblékání v létě a 
ochranu před slunečním 
zářením  

 znát základní zásady 
bezpečnosti při koupání 

 

 poznat vybrané rostliny a 
objasnit jejich význam 

 znát význam ovoce, zeleniny a 
obilí pro člověka  

 rozlišit péči o pokojové a 
venkovní rostliny v jednotlivých 
ročních obdobích 

 

 poznat vybrané živočichy, jejich 
životní prostředí; význam a 
ochranu 

- volně žijící zvířata v zimě, péče o 
ptáky a zvěř 
 
 
 
 
 
 
Příroda na jaře 
- činnosti na zahradě a na poli 
- pozorování počasí 
- stromy, keře, květiny na jaře  
 
Příroda v létě 
- změny v přírodě 
- les, lesní plody 
- sběr léčivých bylin 
- ochrana rostlin a živočichů 
- chování u vody 
 
 
 
 
 
 
Pěstování rostlin 
- ovocné stromy na školní zahradě a 
jejich plody 
- ovocné keře  
- pěstování zeleniny a brambor 
- pěstování obilí 
- praktické poznávání rostlin 
 
Živočichové 
- domácí a zemědělská zvířata  
- volně žijící zvířata (savci, ptáci, 
hmyz, plazi, ryby) 
- skupiny živočichů podle životního 
prostředí – voda, vzduch, země 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - sezónní sporty 
 
 
 
Hudební výchova - píseň „Čížečku, 
čížečku“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Země 
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 rozlišit vhodné způsoby péče o 
domácí a volně žijící zvířata 
během roku 

 

 znát význam lesa 

 být seznámen s chováním 
v přírodě, ochranou přírody a 
bezpečným chováním v přírodě 

 určit, jak podle svých schopností 
můžu přispět k ochraně přírody, 
vč.rostlin a živočichů 

 rozlišit, které činnosti přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

 rozvíjet své schopnosti 
bezpečného chování při 
poznávání přírody 

 

 pojmenovat a ukázat jednotlivé 
části lidského těla 

 u některých částí lidského těla 
znát jejich význam 

 rozlišit jednotlivé smysly 

 s pomocí objasnit základní 
funkce lidského těla 

 vyjmenovat způsoby péče o své 
tělo a zdraví 

- praktické poznávání živočichů 
 
 
Ochrana životního prostředí 
- les – rostliny a živočichové v lese, 
význam stromů pro člověka 
- ochrana rostlin a živočichů 
- ochrana přírody a živ. prostředí 
z praktického hlediska 
- chování v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidské tělo 
- části lidského těla 
- základní životní funkce 
- ochrana lidského těla a péče o 

zdraví 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova - péče o rostliny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - názvosloví 
 
Výchova ke zdraví - rozmnožování, 
ochrana zdraví 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázky, praktické poznávání 
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Základní poznatky ze zeměpisu 

 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně:  

 orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny 

 najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy, vědět, co jsou státní hranice 

 vyhledat na mapě České republiky kraj (region) podle bydliště nebo místa školy 

 orientovat se na mapě města podle významných bodů 

 vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR, do zahraničí 

 vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech svého regionu 

 uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 orientovat se na mapě podle 
barev 

 ukázat na mapě ČR 

 ukázat na mapě hlavní město 

 ukázat na plánu města důležité 
body 

 

 vyjmenovat druhy dopravních 
prostředků v místě bydliště, v ČR 
a do zahraničí 

 

 podle obrazového materiálu třídit 
stavební památky a přírodní 
zajímavosti 

 
Mapa 
- orientace na mapě podle barev  
- Česká republika a její sousední 

státy 
- Praha 
- regionální plán města 
 
Doprava 
- cestování 
 
 
Praha 
- přírodní a kulturní zajímavosti 

regionu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova - dopravní 
prostředky 
 
 
 
 
 

 
 
Mapa Evropy, světa 
Globus  
Mapa ČR 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet, exkurze 
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 přiřadit název k vybraným 
zajímavostem  

 

 dodržovat zásady bezpečnosti při 
pohybu a pobytu ve volné přírodě, 
městě a dopravních prostředcích 

 reagovat na pokyny při 
mimořádných situacích 

 
Bezpečnost 
- cestování a pobyt v přírodě 
- nácvik chování při živelných 

pohromách a při ohrožení života 
 
 

 

 
Hudební výchova - B. Smetana – 
Má vlast 

 
 
 
Obr.: Hradčany, Karlův Most, 
Národní divadlo,... 
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5. 7 Umění a kultura 

Vzdělávací oblast Umění a kultura je zařazena ve všech ročnících ZŠS. V rámci učebního plánu se 
vzdělávací oblast realizuje ve dvou předmětech: Hudební výchova a Výtvarná výchova. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 

 využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností  

 rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání  

 rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí  

 ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry  

 poznání, že kultura a umění obohacují život člověka  

 poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit  

 seznámení se s kulturou jiných národů a etnik  

  

5. 7. 1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Hudební výchova přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka, jeho tvůrčích schopností, 
emocionálního vnímání a estetického cítění. Seznamuje žáky s hudebními kultury a hudebními styly. 
Prostřednictvím hudebních činností rozvíjí u žáků individuální hudební dovednosti a schopnosti – 
intonační, dechové, sluchové, řečové, rytmické, instrumentální, hudebně pohybové a tvořivé. Přispívá 
k poznávání národní kultury. Učivo má i rehabilitační a relaxační charakter a umožňuje lepší 
socializaci žáka. Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků. 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Hudební výchova se vyučuje v 1. – 10. ročníku s celkovou časovou dotací 19 hodin, v 1. -9. ročníku 2 
vyučovací hodiny týdně, v 10. ročníku 1 vyučovací hodina týdně. 

Uplatňované metody a formy práce 

Výuka hudební výchovy probíhá ve třídách, v tělocvičně či na školní zahradě formou skupinové a 
individuální práce. Učitel při hodinách využívá zpěvníky, obrazový materiál, audio a audiovizuální 
techniku, rytmické a instrumentální nástroje (zobcové flétny, Orffovy nástroje apod.). 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 
- podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků, nálad 
- formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby verbální i neverbální komunikace 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 uplatňovat základní návyky společenského chování 
- pomocí různých forem výuky vedeme žáky k uplatňování vhodných návyků 

společenského chování 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné 
práce 

- upřednostňujeme ve výuce metody skupinové práce a vzájemnou pomoc  
- zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků učíme žáka tolerovat ostatní 

 prokazovat získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 
- pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobních vlastností u 

žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti 
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Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 
- praktickými cvičeními vedeme žáka k osvojení návyků a dovedností k zapojení do 

společnosti 
 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat základní pracovní návyky a postupy při získávání hudebních dovedností 
- seznamujeme žáka s  technickým vybavením, které používá při zpěvu, poslechu a 

hudebně pohybové výchově. 
 
 
Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova  

 sebepoznání a sebepojetí 

 seberegulace a sebeorganizace 

 psychohygiena    

 poznávací schopnosti  

 spolupráce a soutěživost          
                         

Mediální výchova 

 vnímání mediálního sdělení 
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Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období 1. 
Stupeň 1. 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

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

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

 vnímat, rozlišovat a napodobovat různé hudební i nehudební zvuky 

 soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby 

 naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat 

 reagovat pohybem na hudbu 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 zazpívat jednoduché písně 
v rozsahu kvinty 

 vybavit si s pomocí učitele slova 
písní 

 dbát na zřetelnou výslovnost při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu, dle 
možností ovládat správné a 
hospodárné dýchání 

 využívat jednoduché hudební 
nástroje 

 

 rozlišit sílu zvuku     

 rozpoznat zvuky různých hudebních 
nástrojů (buben, housle, klavír, 
kytara) 

 soustředit se na poslech krátké 
jednoduché skladby 

 poznat jednoduché dětské písně 
podle melodie 

 
Vokální a instrumentální činnosti 
- intonační cvičení 
- dechová cvičení 
- zpěv jednoduchých lidových a 

umělých písní 
- rytmizace a melodizace říkadel 
- hra na tělo (tleskání, pleskání, 

dupání) 
- hra na jednoduché hudební 

nástroje (Orffovy) 
 
Poslechové činnosti 
- poslech zvuků kolem nás 
- poslech zvuků hudebních 

nástrojů 
- poslech písní a krátkých 

skladeb určených dětem       
(ukolébavka, pochod apod.) 

- poslech relaxační hudby 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (poznávací schopnosti) – 
hry na smyslové vnímání, poznávání 
hudebních nástrojů 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (psychohygiena) – 
relaxace 
 
Prvouka - roční období, lidové 
obyčeje, řemesla 
 
Výtvarná výchova - hudební 
omalovánky, ilustrace k písním 
 
 
 
 
 
 

 
hudební hádanky 
 
pohybová senzomotorika – malování 
do vzduchu 
 
skupinová deklamace říkadel 
s pečlivou artikulací 
 
 
 
 
 
CD nosiče, kazety, videokazety 
 
kreslení při relaxační hudbě 
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 vyjádřit hudbu pohybem 
 
 
 

- poznávání dětských písní podle 
melodie 

 
Hudebně pohybové činnosti 
- pohybové hry s dětskými říkadly 
- pohybová improvizace podle 

hudby a rytmu 

 
 
 
 
Tělesná výchova - hudebně 
pohybové hry, pochodový krok, 
uvolňovací cvičení s hudbou 

jednoduchý pohybový projev 
realizujeme v lavicích 
zvládnuté pohybové prvky aplikujeme 
v prostoru se skupinou 
 
rekvizity – barevné stuhy a šátky, 
míče, loutky, prádlová guma, 
jednoduché Orffovy nástroje 
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Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 2. 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 zpívat písně v přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 

 rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – dlouhé, vyšší - nižší  

 správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i při rytmizaci říkadel 

 soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 

 poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách 

 propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 zazpívat písně v přiměřeném 
rozsahu k individuálním 
schopnostem 

 
 
 

 doprovodit spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

 
 
 

 správně hospodařit s dechem při 
interpretaci písní – frázování 

 

 soustředit se na poslech přiměřeně 
obtížných skladeb 

 
 
 

 
Vokální a instrumentální činnosti 
- zpěv lidových a umělých písní 

v přiměřeném rozsahu 
- rytmizace písní a říkadel 
- hra na tělo 
- jednoduchý grafický záznam 

melodie 
 
- hra na jednoduché hudební 

nástroje (Orffovy) 
- rytmická cvičení 
 
- dechová cvičení 
 
 
Poslechové činnosti 
- poslech slavných melodií a 

skladeb nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů určených 
dětem 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (seberegulace a 
sebeorganizace) – dramatizace písní 
 
PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (vnímání 
mediálního sdělení) – výukové 
programy na CD   
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (sebepoznání a  
sebepojetí) – hry na smyslové 
vnímání a soustředění, hudebně 
pohybové hry 
 
Prvouka - písně a říkadla 
s tématikou – roční období, zvyky a 
obyčeje 
 
 
 

 
kombinace zpěvu s doprovodem a bez 
doprovodu 
 
Individuální a skupinová deklamace 
říkadel s pečlivou artikulací v různém 
tempu 
 
hry s rytmem 
 
hry na ozvěnu 
 
rytmické hádanky 
 
 
jednoduché Orffovy nástroje 
 
CD nosiče, kazety, videokazety 
 
pantomimické vyjádření obsahu 
říkadla a písně 
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 rozlišit hudební a nehudební zvuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 propojit vlastní pohyb s hudbou 
 
 
 
 
 

 uvolnit se při poslechu relaxační 
hudby 

 

- hudební a nehudební zvuky - 
rozeznávání 

- poslech jednotlivých hudebních 
nástrojů a jejich poznávání 
podle zvuku 

- poslech zpěvních hlasů (sbory, 
sólový zpěv) 

 
Hudebně pohybové činnosti 
- pochod podle hudebního 

doprovodu 
- hudebně pohybové hry 
- taneční improvizace 
- hudebně relaxační techniky 
 
 

Výtvarná výchova - hudební 
omalovánky, malování podle hudby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - poskoky, tanec 
s náčiním 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
skupinová pohybová improvizace 
 
kombinace pohybových prvků 
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Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Stupeň 2. 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

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

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

 doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje 

 soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů 

 zvládnout základní kroky jednoduchého tance 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně ve skupině  

 
 
 

 seznámit se s notovou osnovu, 
houslovým klíčem, s notami 
(hodnoty) 

 

 soustředit se na poslech skladby  
 
 

 rozpoznat vybrané hudební nástroje 

 poznávat různé hudební žánry 
 
 

 prožít vlastní pohyb a propojit jej 
s hudbou 

 
Vokální a instrumentální činnosti 
- zpěv jednohlasých písní 

v přiměřeném rozsahu 
- intonační cvičení 
 
 
- rytmické doprovody písní, Orffův 

instrumentář 
- hra na tělo 
 
Poslechové činnosti 
- poslech děl nejvýznamnějších 

hudebních skladatelů 
 
- poslech klasické a současné 

hudby 
 
- hudební nástroje 

 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (spolupráce a 
soutěživost) – skupinová dramatizace 
písní 
 
 
Vlastivěda - státní hymna 
 
Výtvarná výchova - malování na 
hudbu, hudebních nástrojů 
 
 
Přírodověda - zdroje zvuku 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orffovy nástroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD nosiče, kazety, videokazety 
 
beseda o moderní hudbě 
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 seznámit se se základními kroky 
klasických tanců 

 

Hudebně pohybové činnosti 
- taneční improvizace 
- tanec podle choreografie 
- základní taneční kroky 

klasických tanců 

Tělesná výchova - základní taneční 
kroky, pohybové ztvárnění hudby 
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5. 7. 2 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova kultivuje estetický vkus ve vztahu k sobě a okolí. Vychovává 
k estetickému osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných činností, rozvíjí 
schopnosti žáků, zvláště vnímání, senzibilitu, fantazii, vůli a tvořivost. Úkolem je vytváření výtvarných 
vědomostí a dovedností s použitím vhodných výtvarných technik, schopnost vyjadřovat se a získávat 
tak všestranné dovednosti. Přispívá k poznávání národní kultury a uvědomění si jejích hodnot. 
Získané dovednosti mohou žáci uplatnit při zájmových činnostech, vlastních realizacích a výstavách. 
Výuka je realizována ve všech ročnících základní školy speciální s jednohodinovou dotací. 
  
Uplatňované metody a formy práce   
Výuka probíhá převážně ve školním ateliéru, ve třídách či v přírodě a to formou skupinové či 
individuální práce. Rozvíjí se kresba, malba, grafické a kombinované techniky, koláž, asambláž. 
Pracuje se s fotografií, modeluje se. Žáci pracují s písmeny, kreslí písmo. Učitel používá k výuce 
literaturu o výtvarném umění, reprodukce, videonahrávky. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 poznávat své vlastní možnosti, získávat dovednosti na základě vlastních zkušeností a 
manuálních činností 

- učitel umožňuje žákovi práci s různým materiálem a technikami  
- zadává žákovi úkoly přiměřené jeho schopnostem 

 vytvářet své vlastní práce a projekty 
- učitel umožňuje žákovi více způsoby ověřovat získané zkušenosti a naučené 

praktické činnosti 
- motivuje žáka k dalším praktickým činnostem povzbuzením a kladným 

hodnocením jeho výkonu 

 podílet se dle svých schopností na výzdobě třídy a školy  
- učitel vede žáka ke kolektivní činnosti a spolupráci při výzdobě školy 

 
Kompetence k řešení problémů  
Žák by měl: 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 
- soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo 

sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím 
 
Kompetence komunikativní  
Žák by měl: 

 vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 
- podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků, nálad, názorů a postojů  
- praktickými cvičeními učíme žáka zvládat způsoby verbální i neverbální 

komunikace 
  
Kompetence sociální a personální  
Žák by měl: 

 respektovat autoritu, příklad a pomoc pedagoga 
- učitel je nápomocen žákovi při praktických činnostech  

 tolerovat ostatní spolužáky a vzájemně si pomáhat  
- učitel vede žáka prací ve skupině k toleranci a vzájemné pomoci  
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Kompetence pracovní  
Žák by měl: 

 zvládat vybrané pracovní postupy a osvojit si pracovní návyky 
- učitel vede žáka praktickými činnostmi k osvojení si základních pracovních 

návyků, postupů a k bezpečnosti při práci 

 seznámit se s výtvarnými technikami a používaným materiálem 
- učitel umožňuje žákovi pracovat s různým výtvarným materiálem 
- vybírá pro žáky netradiční techniky a formy práce 

 manuální činností rozvíjet motoriku, zručnost a přesnost 
- učitel nacvičuje se žákem tahy a kresbou procvičuje jemnou motoriku 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu 
společné práce 

- zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové 
práce učíme žáka pracovat v kolektivu, rozšiřujeme jeho pracovně – komunikační 
schopnosti a posilujeme respektování pravidel práce v týmu 

 přijímat posouzení výsledků své práce 
- pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí 

žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí  
 

 
 
 
 

Zařazená průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova         

 sebepoznání a sebepojetí 
       

Environmentální výchova 

 lidské aktivity, problémy životního prostředí    

 vztah člověka k prostředí 
 
Mediální výchova 

 fungování a vliv médií ve společnosti 
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Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 1. 

 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu 

 rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní tvorby 
i tvorby ostatních 

 uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiál 

 
Žák by měl 

 mačkat, muchlat a trhat papír 
 
 

 papír trhat, s pomocí lepit a skládat 
 
 

 vytvářet koláže z časopisů 
 
 

 vytrhávat předkreslené tvary 
 
 
 
 
 
 
 

 s pomocí stříhat rovné úseky na 
papíře 

 

 seznámit se s modelovací materiálem, 
hnětením jednou, oběma rukama 

 
Práce s papírem 
- trhání papíru na velké a malé 
kousky 
- mačkání papíru do kuliček 
- koláže – lepení vytrhaných 
obrázků na papír, „muchláž“ – 
lepení různých druhů 
zmuchlaného papíru na 
lepenku, lepení vytrhaných 
obrázků z časopisů či letáků 
- vytrhávání předkreslených 
tvarů 
- jednoduché skládání papíru – 
čepice 
- překládání papíru, skládanky, 
harmoniky 
- lepení natrhaných papírků do 
předkreslených tvarů 
- nácvik práce s nůžkami 
 
Modelování 
- seznámení s hlínou či 
moduritem 

 
PT ENVIROMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (vztah člověka k 
prostředí) – příroda kolem nás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova - 
modelování 

 
základy kresby, malby, seznámení s 
výtvarnými materiály pro kresbu 
(voskové, olejové, suché pastely, prsty, 
křídy, měkká tužka, fixy) a malbu (barvy, 
štětce, houbička, prsty) 
 
výběr vhodných výtvarných materiálů 
pro kresbu a malbu, modelování 
 
obkreslování těla, rukou, dokreslování 
portrét, postava, stylizovaná zvířata 
 
 

rozvoj motoriky paže, lokte, zápěstí 
kresba do písku, krupice, rýže, na velký 
balicí papír, prstem, houbičkou – 
napodobování pohybu, hra s barvou,   
rozpíjení, zapouštění barev 
 
 
kresba křídou, pastelem, houbičkou, 
štětcem, kombinované techniky 
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 zpracovat modelovací hmotu, trhat na 
kousky a stavět do řady 

 
 

 hlínu vyvalovat, stlačovat, trhat, 
mačkat, hníst 

 
 
 
 
 
 

 rozeznat základní barvy, třídit dle 
barev 

 kreslit nejprve prstem, poté křídami a 
širokou pastelkou – jednoduché tvary 

 

 kreslit fixy a voskovkami předměty 
vycházející z kruhu 

 
 

 malovat barevné skvrny a čáranice 
 

 malovat na velkou plochu silným 
štětcem 
 
 
 

 pozorovat učitele, spolužáky při práci 

 s pomocí učitele zhodnotit výsledky 
své práce i práce spolužáků 

 
 
 
 
 

- hnětení jednou, oběma 
rukama 
 
- trhání modelovací hmoty na 
kousky a skládání do řady 
modelování z písku, plastelíny, 
moduritu 
- hnětení, stlačování, 
vyvalování tvarů prsty a 
dlaněmi  
- vyvalování placek a koláčů 
 
Kresba 
- kresba prstem do písku či 
hlíny 
- kresba křídami, široké 
pastelky – grafomotorické 
cviky – klubíčka, čáranice (i 
křídami na chodníky venku) 
- kresba předmětů vycházející 
z kruhu – sněhulák, sluníčko 
 
Malba 
- nácvik správného 
uchopování štětce a dalších 
pomůcek 
- natírání plochy (váleček, silný  
štětec) jednotlivými barvami 
 
Pozorování učitele, 
spolužáků při tvorbě, rozvoj 
estetického cítění 
- ukázka jednotlivých návodů a 
postupů 
- vnímání a hodnocení 
výsledků tvůrčí činnosti 
- prezentace výsledků své 
práce 
Příprava a úklid pracovního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - rozvoj 
jemné motoriky – pohyby ruky 
(paže, loket, zápěstí), vedení ke 
správnému úchopu a držení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/struhadlo, mlýnek, míchání, ovoce, míč, 
sněhulák, šnek, znázornění pohybu na 
základě činnosti/ 
dotváření a překreslování přírodních 
výtvorů, otisky, barevné kombinace 
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 připravit a uklidit své pracovní místo 
 

místa 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 2. 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě 

 při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky) 

 
Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  a 

mezipředmětové vztahy 
Doporučené metody a formy práce, 
projekty´, pomůcky, učební materiály 
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Žák by měl: 

 stříhat a lepit papír  

 vystřihovat papír dle pokynu, 
s pomocí obtížnější tvary 

 

 lepit papír do předkreslených tvarů 

 papírem polepit na různé předměty 
 
 
 
 

 dle pokynu vytvořit „uměleckou koláž“ 
 

 
 
 
 
 

 vymodelovat válec, kouli, hada 
 

 modelovat složitější tvary dle předlohy 
a dopomocí učitele 

 

 při modelování používat různé 
nástroje – formičky, nože, dřívka 

 
 

 kreslit předměty vycházející 
z geometrických tvarů 

 
 
 
 
 

 kreslit předměty denní potřeby 

 s pomocí nakreslit zvíře dle vlastní 
zkušenosti 

 
Práce s papírem 
- libovolné stříhání papíru 
- vystřihování papíru podle 
předkreslené linie 
- vystřihování různých tvarů 
- lepení do různých 
geometrických tvarů 
- polepování předmětů (např. 
krabičky) 
- koláže na různá témata; 
využití kombinace výtvarných 
technik a přírodnin; „umělecká 
koláž“ – fotografie, pohlednice 
rozstříhaná na proužky, které 
se ve stejném pořadí, ale 
s menším posunem lepí na 
papír 
 
Modelování 
- modelování jednoduchých 
tvarů – koule, válec, had 
 
- modelování složitějších 
předmětů (ovoce, jednoduchá 
zvířata) 
- vykrajování tvarů pomocí 
formiček 
 
Kresba 
- kresba křídami, pastelkami, 
voskovkami 
- kreslení předmětů 
vycházejících z geometrických 
tvarů – čtverec (utěrka, 
kapesník), obdélník (ručník, 
okno) 
- kresba voskovými 
pastelkami, fixy – předměty 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (sebepoznání a  
sebepojetí) - Jak vypadám 
 
Matematika - geometrické tvary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova - koláž 
z drobného materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - rozvoj 
jemné motoriky – pohyby ruky 
(paže, loket, zápěstí), úchop a 
držení, zdokonalování jemné 
motoriky  
 
 

 
kresba, malba, modelování a prostorové 
vytváření, využívání nových grafických 
technik, kresba, malba postavy, základní 
předměty 
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 schematicky nakreslit lidské tělo, jeho 
jednotlivé části s pomocí 

 

 s pomocí učitele vhodně kombinovat 
barvy  

 
 

 malovat geometrické tvary, lidský 
obličej 

 namalovat lidskou postavu 
 
 

 pozorovat učitele, spolužáky při práci 

 s pomocí učitele zhodnotit výsledky 
své práce i práce spolužáků 

 
 

 připravit a uklidit své pracovní místo 
 

denní potřeby 
- schematické kreslení zvířat 
- práce s tuží – linie, čáry, 
rozfoukávání 
- kresba lidské postavy 
- kresba jednotlivých částí těla 
 
Malba 
- různá témata (příroda, 
zvířata), zaměřená na roční 
období 
- malba geometrických tvarů. 
- malba lidského obličeje (oči, 
nos, ústa) 
- malba lidské postavy 
 
Pozorování učitele a 
spolužáků při tvorbě 
- navazování na předchozí 
období 
 
Úklid pracovního místa 
- opakování dle předchozího 
období 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvouka - části lidského těla 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 2. 

 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 uplatňovat základní dovedností pří realizaci a prezentaci vlastní tvorby 

 uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy 

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a přestav 

 hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí učitele 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 papír skládat, překládat a lepit 
 
 

 skrádat papír do tvaru krabičky 
 
 
 
 

 zabalit balíček 
 
 
 
 

 stříhat složitější tvary 
 

 vystříhávat různé tvary 
 

 rozlišovat různé druhy papíru 

 s pomocí kašírovat 
 
 
 
 
 
 

 modelovat z písku a z hlíny 
 

 modelovat náročnější tvary  
 
 
 

 modelovat dle hudby, se zavázanýma 
očima 

 

 
Práce s papírem 
- skládání (loďky, parníku, 
růže, zvířata) 
- skládání složitějších obrazců 
(holubice, žába, vlaštovka) 
- překládání (harmonika) 
- rozkládání a skládání papíru 
do krabiček a jiných předmětů 
– lodička, parník 
- balení předmětů do papíru 
(balení dárků, balíčků) 
- lepení na různý materiál 
(lepenku, krabičku) 
- lepení mozaiky 
- stříhání složitějších tvarů 
(předkreslená ruka apod.) 
- vystřihávání (hvězdičky) 
- rozlišování různých druhů 
papírů (podle hmatu, sluchu) 
- prostorové figury, kašírované 
hlavy 
- rozsáhlejší projekty, 
celoškolní akce – Jarní 
výstava, školní karneval 
 
Modelování 
- modelování v písku – hrady, 
bábovky  
-modelování zvířat z hlíny 
- modelování náročnějších 
tvarů (hrnky, talíře, postavy, 
živočichové) 
-modelování nálad 
-modelování podle hudby 
- modelování se zavázanýma 
očima 

 
PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(fungování a vliv médií ve 
společnosti) - vliv reklamy, 
fotografování 
 
PT ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (lidské aktivity a 
problémy životního prostředí) - 
prostředí kolem nás, třídění 
odpadu 
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 s pomocí učitele používat složitější 
modelovací techniky 

 
 
 

 kreslit lidskou postavu na velký formát 
papíru 

 kresba složitějších tvarů a ročních 
období 

 

 kreslit dle své fantazie 
 

 nakreslit svůj autoportrét 
 
 
 
 

 malba na dlaždice, na kameny 
 

 malba rodiny 
 

 malovat dle ročních období, vlastních 
vjemů, pocitů a nálad 

 

 malovat vlastní prožitky 
 
 
 
 
 
 

 malovat na netradiční materiál – textil 
 
 

 dle své fantazie vyrobit koláž 
z netradičních materiálů  

 

- modelování předmětů 
různými keramickými 
technikami – hrnek, miska 
 
Kresba 
- kresba lidské postavy na 
velké plochy – balicí papír 
- kresba složitějších tvarů – 
jehlan, ovál, kužel 
- kresba dle ročních období 
- kresba dle fantazie na různá 
témata 
- vlastního portrétu podle 
zrcadla 
- obkreslování přes hedvábný 
papír 
 
Malba 
- malba na kameny 
- malba na keramické dlaždice 
- malba rodiny 
- malba dle ročních období 
- malba vlastních vjemů, 
emocí, pocitů, nálad 
-malba vlastních prožitků 
- spontánní malba 
- malba pastely 
- práce se známými 
ilustrovanými knihami – 
inspirace pro další tvorbu 
(Trnka, Lada, Čapek) 
- malba dle hudby – vyjádření 
nálad 
- malba obrázků na tričko 
 
Netradiční výtvarné techniky 
- netradiční koláž – za použití 
alobalu, knoflíků atd. 
- batikování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtení - práce s knihou  
 
 

 
keramika - základy, glazura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
portrét – kresba  
 
 
 
 
 
 
 
 
malba v přírodě  
malba – zátiší, portrét a autoportrét 
 
 
 
 
 
 
v souvislosti s učivem ilustrace k básním, 
pohádkám, kalendáři, pohlednice, 
večerníčky a filmy /Lada, Aleš Trnka, 
Svolinský, Čapek, Janeček, Smetana, 
Born/ 
 
 
 
návštěva výstavy 
seznámení s architekturou města 
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 tvořit netradičními výtvarnými 
technikami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pozorovat učitele, spolužáky při práci 

 s pomocí učitele zhodnotit výsledky 
své práce i práce spolužáků 

 
 
 

 připravit a uklidit své pracovní místo 
 

- kombinování různých 
výtvarných technik 
rozvíjejících tvořivost žáků 
- ubrousková technika 
- využívání různých technik 
rozvíjejících tvořivost žáků – 
práce s netradičním 
materiálem – textil, vlna, 
potraviny 
- lepení barevných papírů – 
mozaika, asambláže 
 
Pozorování učitele, 
spolužáků při tvorbě 
- navazování na předchozí 
období 
 
Úklid pracovního místa 
 

Hudební výchova - poslech 
vážné hudby 
 
 
 
Práce na počítači - seznámení 
s programy na kreslení, 
jednoduché kreslení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
World Press Photo – výstava fotografií 
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5. 8 Člověk a zdraví 

Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vyučovacích předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná 
výchova. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

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

 dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví  

 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a k 
osvojování poznatků, jak jim předcházet  

 odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím  

 poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových 
schopností a dovedností  

 vnímání prožitků z pohybové činnosti  

 

5. 8. 1 Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

 
Předmět poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich 
zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšování a posilování. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální 
dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu 
ohrožení v různých situacích. Předmět seznamuje žáky s významem a důležitostí zdravého životního 
stylu, aktivního pohybu a zdravé výživy. Učí žáky správně reagovat v náročných i krizových životních 
situacích a zvládat základy první pomoci. Důležitou součástí učiva je rozvoj schopnosti sebepoznání a 
sebehodnocení. S tím souvisí i průběžné poznávání a pochopení tělesných i psychických proměn 
v průběhu dospívání, rozšiřování znalostí o lidském těle a porozumění sexualitě, sexuálním projevům i 
souvisejícím rizikům.  
Podstatnou složkou, která prostupuje značnou částí obsahů předmětu, je prevence rizikových forem 
chování. Žáci se učí rizika rozpoznávat, chápat některé jejich zdravotní i společenské důsledky a 
případně jim i účinně čelit. 
Výuka je realizována v 7.až 10. Ročníku s jednohodinovou časovou dotací. 

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti kapitol: 

 Vztahy mezi lidmi a pravidla společenského soužití 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 Vývojové změny v životě člověka 

 Základy první pomoci 

 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka je zpravidla hromadná, pouze vybrané obsahy učiva, týkající se některých hygienických či 
sexuálních témat, mohou být probírány v homogenních skupinách. 

Činnost probíhá nejčastěji v kmenových třídách. Realizována je tradičním výkladem,  navozováním a 
řešením modelových situací, nácvikem a průběžným opakováním  praktických činností a technik. 
Využívány jsou situační hry a dramatizace. Zpětnou vazbou je nejen úroveň dosažených znalostí a 
dovedností, ale i schopnost  jejich praktického uplatňování v každodenním životě. Vzhledem 
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k charakteru předmětu volí učitel ve velké míře skupinové formy práce. Důraz je kladen na názornost, 
trvalost a bezprostřední aplikovatelnost. Dosažené úrovně z jednotlivých ročníků jsou průběžně 
procvičovány a dále rozvíjeny. Předmět je doplňován krátkodobými projekty, tematickými besedami a 
preventivními programy za účasti školených lektorů či odborníků na příslušné oblasti. 

         Část výuky probíhá formou aktivních činností v počítačové či multimediální učebně. Žáci 
s pomocí pracují s výukovými programy, pracovními listy, vyhledávají informace na internetu, ve 
školních encyklopediích a v tisku. Názornou složku tvoří výukové a naučné filmy a projekce 
obrazových nebo fotografických materiálů. 

 

Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a 
vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Žák by měl: 

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

 při výuce používáme jednotnou terminologii  a dohodnuté znaky a symboly spojené 
s konkrétními situacemi každodenního života 

 uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

Kompetence k řešení problémů 

Žák by měl: 

 předcházet problémovým situacím a vzniklé situace řešit odpovídajícím způsobem 

 předkládáme modelové životní situace, se žákem vyhodnocuje průběh a správnost 
řešení 

 umožňujeme žákovi prezentovat vlastní zkušenosti s rizikovými životními situacemi, 
prezentovat své stanovisko, srovnávat své názory s názory ostatních 

 řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

 formou modelových situací, prvků dramatizace a častým opakováním problémových 
úloh učíme žáka překonávat problémy a hledat jejich vhodná řešení přiměřeně ke 
svým možnostem 

 vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům a vztahům a společně 
s učitelem nalézat řešení 

 otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování 
vlastních problémů 

 vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných situací 

 s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka 
k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání 
v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 

     

Kompetence komunikativní 

Žák by měl: 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

  pomocí různých forem výuky učíme žáka zásadám pravidel vystupování a 
komunikace ve třídách, mezi třídami a ve světě dospělých 

 vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor 

  podněcujeme žáka k vyjadřování svých pocitů, názorů a postojů k jednotlivým 
tématům 

Kompetence sociální a personální 

Žák by měl: 

 navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 
-  máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití mezi lidmi 
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 uvědomovat si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby 
- vhodnou formou seznamujeme žáka s možnými nebezpečími psychického a fyzického 

zneužívání vlastní osoby 

 rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, být seznámen s jeho možnými důsledky 
- vysvětlováním modelových situací a konkrétních případů ze života seznamujeme žáka 

s nevhodným a rizikovým chováním a jeho možnými důsledky 
   

Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 dokázat se chovat v rizikových situacích i v situacích ohrožující život a zdraví člověka podle 
pokynů kompetentních osob 

 pomocí příběhu (film, vyprávění,..) učíme žáka chovat se v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví  

 chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

 na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat 
pozitivní a negativní projevy chování, dodržovat naučené stereotypy chování 
zdravého životního stylu a chránit své zdraví 
 

 
 

Zařazená průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

 komunikace 

 hodnoty, postoje, praktická etika 

 sebepoznání a sebepojetí 
 

Mediální výchova   

 interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Stupeň 2. 

 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny  

 chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím  

 respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní problémy a potíže  

 znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy  

 uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových 
situacích a vědět, kde v případě potřeby vyhledat pomoc  

 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy  

 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí  

 vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví  

 použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci  

 řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce, projekty, pomůcky, 
učební materiály 

 
Žák by měl 
 
 

 chápat význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky  

 
 
 
 

 chápat význam rodiny a dodržování 
dobrých rodinných vazeb 

 
 

 vědět o pravidlech společenského 
soužití 

 
 
Vztahy mezi lidmi a pravidla 
společenského soužití 
- vztahy ve dvojici 
- pojem kamarádství a přátelství 
- láska a partnerské vztahy 
- manželství a jeho funkce 
- rodičovství 
 
- vztahy a soužití v rodinném   
   prostředí 
- vztahy ve škole, vrstevnické skupiny 
 
- úcta k rodičům a ke stáří 
- minority 

 
PT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
(interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality) – sledování 
dokumentů o škodlivosti 
rizikového chování a jejich 
interpretace 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (sebepoznání a  
sebepojetí) –  proměny vlastního 
těla 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (komunikace) – 
komunikační cvičení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba  rodokmenu, fotografie 
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 v rámci svých možností dodržovat a 
uplatňovat zásady zdravého životního 
stylu 

 
 
 
 
 

 dokázat  popsat své zdravotní potíže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dodržovat  zásady osobní a intimní 
hygieny 

 
 
 
 

 v rámci svých možností dodržovat 
správné stravovací návyky 

 
 
 
 
 
 
 

 dodržovat pravidla bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

 
Zdraví způsob života a péče o 
zdraví 
Zdraví a nemoc 
- pojem zdraví a nemoc 
- základní životní potřeby (strava,    
   odpočinek) 
- režim dne 
- význam pohybu pro zdraví 
- otužování 
- trávení volného času 
 
- příznaky nemoci (měření    
  teploměrem) 
- druhy nemocí 
- nemoc X úraz 
- prevence a ochrana před nemocemi 
- lékař, lékárna, návštěvy u lékaře 
- užívání léků 
 
Tělesná hygiena 
- tělesná hygiena (péče o vlasy, zuby  
  a nehty) 
- zásady osobní a intimní hygieny  
 
Výživa a zdraví 
- zdravé  a nevhodné stravování 
- význam správných stravovacích  
  návyků 
-  pitný režim 
- specifické druhy výživy (dieta,  
   vegetariánství,..)  
- civilizační choroby 
 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence  
Bezpečné chování 
- pravidla bezpečnosti při hře a   
  ostatních činnostech 

a hry rozvíjející schopnost 
otevřené komunikace, vedení 
dialogu a kladení otázek 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (hodnoty, postoje, 
praktická etika) –  morální rozvoj 
(řešení problémů pomocí 
modelových situací) 
 
Vlastivěda - rodina a společnost, 
chování ve společnosti 
 
Pracovní výchova - péče o 
zevnějšek 
 
 
 
Práce na počítači - výukové a 
herní programy, telefonní hovor, 
email 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - relaxační 
cvičení; pravidelné cvičení 
 

Tělesná výchova - pohybové 
aktivity, sportovní hry 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktický nácvik relaxačních a 
uvolňovacích cviků 
 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení 
 
 
 
 
Návštěva lékárny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s časopisem 
reklama 
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 uplatňovat způsoby  bezpečného 
chování 

 
 
 
 
 

 uvědomovat si zdravotní a sociální 
rizika a dopady závislostí na jedince i 
jeho okolí 

 

 s pomocí učitelů  vnímat nevhodnost 
brutálních projevů násilí a odmítat je 

 vědět, na koho se má obrátit v případě 
ohrožení (důvěryhodná osoba, 
telefonní čísla) 

 
 
 
 

 přiřadit období vývoje člověka k 
obrázku 

 
 
 
 
 

 rozumět základům sexuální výchovy 
 
 
 
 
 
 

- základy pravidel silničního provozu  
  (světelná signalizace, chování na  
   přechodu) 
- cesta dopravním prostředkem 
- dodržování pokynů odpovědných  
  osob 
- pravidla chování při komunikaci  
   s neznámými lidmi 
- význam ochrany zdraví 
 
Závislosti 
- zneužívání návykových látek 
- zdravotní a sociální rizika závislostí 
 
Formy násilí a zneužívání 
- šikana 
- domácí násilí 
- sexuální zneužívání 
- sexuální kriminalita 
- komunikace se službami odborné  
  pomoci 
 
 
Změny v životě člověka 
- pojem život a smrt 
- dětství  
- puberta  
- psychické a tělesné změny v  
  dospívání 
- dospělost, stáří 
 
Základy sexuální výchovy 
- početí, těhotenství a porod 
- prevence rizikového sexuálního  
  chování 
- antikoncepce 
- pohlavně přenosné choroby (HIV-    
  AIDS, Syfilis, hepatitida) 
 

 
 
 
 
 
 
Přírodověda - poznatky o 
lidském těle, orientace na těle 
 
 

Pracovní výchova - zdravá 
výživa, základy společenského 
chování a stolování  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přírodověda - bílkoviny, cukry, 
tuky, vitamíny; návykové látky 
 
 

modelové situace, situační hry 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
výklad učiva 
 
návštěva dopravního hřiště 
cesta do školy z hlediska BESIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
modelové situace 
video 
beseda 
situační hry 
dramatizace 
 
 
 
modely plodu, obrazové a 
fotografické materiály 
 
vyhledávání v anatomických 
atlasech 
 
výukový program – multimediální 
učebna 
 
 
práce ve skupinách – nácvik 
komunikačních dovedností 
využití počítačového programu 
Sexuální výchova 
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 umět přivolat pomoc v případě 
nebezpečí či úrazu 

 
 
 

 znát základy první pomoci 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základy první pomoci 
- policie, obsah činnosti 
- hasiči, obsah činnosti 
- záchranná služba, obsah činnosti 
- typy krizových situací 
- chování v krizových situacích 
 
- desinfekční prostředky 
- základní typy léků 
- ošetření drobného poranění 
- chování při úrazu v domácnosti, při  
  sportu, v dopravě , ve škole) 
- důležitá telefonní čísla 
 
 
 

Tělesná výchova - rozdíly mezi 
chlapci a děvčaty 
 
Přírodověda - pohlavní orgány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
komunikace 
literatura – příručka první pomoci 
modelové situace 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
videokazety –  Základy první 
pomoci I, II, III 
výklad učiva 
 
seznámení s řádem školy, 
s pracovním řádem v dílnách, při 
TV 
dotazník 
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5. 8. 2 Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

 

Cílem tělovýchovného vzdělávání žáků je především získání pozitivního vztahu ke cvičení a pohybu. 
Tělesná výchova hraje nezastupitelnou roli při utváření osobnosti, čímž napomáhá ke zdravému 
sebeprosazení žáka v kolektivu. Ve výuce zaměřujeme svoji pozornost na individuální odlišnosti, 
možnosti a schopnosti žáků. Při tělesné výchově směřujeme k upevňování správných návyků se 
snahou motivovat žáky k aktivnímu pohybu po celý zbytek života. Seznamujeme je s různými herními 
činnostmi a doplňkovými sporty. 

Pokud má žák potvrzení od lékaře s indikovanou zdravotní tělesnou výchovou, vypracujeme žákovi 
individuální program, kde na doporučení lékaře zařadíme vhodné prvky do hodin tělesné výchovy. 

Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Uplatňované metody a formy práce 
 
K výuce se využívá tělocvična, kde se vyučují základy gymnastiky, jednoduchá průpravná cvičení, 
průpravné hry a hry pro zlepšení fyzické zdatnosti žáků. Žáci využívají i víceúčelové hřiště. Zde se 
zaměřuje pozornost na výuku základů sportovních her a atletických cvičení. Tělesná výchova probíhá 
také v prostorách školní zahrady.  
V hodinách tělesné výchovy jsou zařazována a využívána korektivní a speciální vyrovnávací cvičení u 
všech žáků. 
V Tělesné výchově převažuje hromadná a skupinová forma výuky. Individuální forma výuky je 
zaměřena na jednoduché, přímé a názorné vysvětlení učiva vzhledem k míře handicapu žáků.  

Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a 
vzdělávací strategie: 

Kompetence k řešení problémů 

Žák by měl: 

 překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem  

 častým opakováním učíme žáka překonávat obtíže  

 povzbuzováním a kladným hodnocením posilujeme žákovo sebevědomí 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností 

 zadáváme jednoznačné a srozumitelné pokyny  

Ročník Hodin týdně 

1. 3 

2. 3 

3. 3+1 

4. 3+1 

5. 3+1 

6. 3+1 

7. 3+1 

8. 3+1 

9. 3+1 

10. 3+1 
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Kompetence sociální a personální 

Žák by měl: 

 navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 
- pomocí skupinových her vedeme žáka k toleranci, empatii a chování fair play 

 

Kompetence pracovní 

Žák by měl: 

 mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností 
- důsledným pravidelným procvičováním vedeme žáka k osvojení sebeobsluhy a 
hygienických návyků 
 

Zařazená průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova  

 psychohygiena 

 řešení problémů a rozhodovací schopnosti 

 mezilidské vztahy 

 spolupráce a soutěživost 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 1. 

 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 

 zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

 reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

 mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů 

 dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat základní povely a pokyny 
v tělesné výchově 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do rozcvičovacího procesu  

 seznámit se ze základními pravidly 
osobní hygieny 

 
 
 

 zvládat jednoduchá koordinační cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- pokyny, povely, osobní 
hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 
- vhodné oblečení a obuv 
- příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži 
- navozování příjemných pocitů 
z pohybu 
 
- koordinační cvičení - 
uvědomění si jednotlivých částí 
těla; uvědomělý pohyb 
končetin a těla podle pokynů 
- napodobování pohybů, 
základní tělocvičná 
terminologie (sed, leh na 
zádech, leh na břiše, dřep, 
klek, předklon, záklon, úklon) 
- seskok z menší výšky 
- válení sudů 
- rovnovážné postoje na jedné 
noze 

 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (psychohygiena) – 
relaxační cvičení 
 
Hudební výchova - rytmus, 
hudba, vnímání hudby, cvičení 
na jednoduché hudební motivy 
 
 
Řečová výchova - rytmizace 
říkadel 
 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování  
opakování  
ukázka  
škola v přírodě 
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 zvládat poskoky  
 

 zapojovat se při hrách na honěnou, dle 
možností chápat jejich pravidla 

 

 rozlišit běh a chůzi 
 
 
 
 
 
 

 aktivně se účastnit jednoduchých 
činností s míčem 

 zvládat chytání a házení většího míče 
 
 
 
 

 umět lézt libovolným způsobem vpřed 
 

- skok snožmo vpřed, skok 
snožmo vzad, skok přes čáru 
- honičky 
 
 
- běh na krátké vzdálenosti, 
střídání běhu a chůze 
- chůze - v zástupu, po čáře, 
překračování nízkých překážek 
- běh- výběh na daný signál 
(tlesknutí), běh v zástupu 
 
- házení (spodem a vrchem 
obouruč), chytání a koulení 
míče, hod míčem na cíl 
- nadhazování, chytání a 
házení míče oběma rukama 
 
- lezení libovolným způsobem 
vpřed 
- lezení po čtyřech, přelézání, 
podlézání, prolézání vhodných 
překážek 
 
- sezónní činnosti- turistika, hry 
na sněhu- klouzání, sáňkování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Různé druhy míčů – kožené, gumové, 
perforované, lehké/těžké, malé/velké 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 2. 

 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla 

 podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním zdravotním oslabením 

 rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

 rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

 zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti 

 využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích 

 uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 reagovat na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti 

 

 osvojit si základní hygienické návyky  
 

 zvládat podle pokynů přípravu na 
pohybovou činnost 

 

 podle individuálních schopností se 
vědomě zapojit do rozcvičovacího 
procesu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- pokyny, povely, osobní 
hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 
- poučení o významu pohybu 
pro zdraví 
- chápání základních pojmů 
tělocvičné terminologie (upažit, 
předpažit, vzpažit, připažit 
- uvědomělý pohyb končetin  
(i se zavřenýma očima) 
- běh kolem předmětů, slalom,  
- cvičení na rehabilitačním míči 
- cvičení na žebřinách - visy, 
přelézání z žebřiny na vedlejší 
žebřinu 
- přelézání několika dílů 
švédské bedny 
- chůze po špičkách, po patách  
- cvičení se švihadlem - 
přeskakování, podlézání 

 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (mezilidské vztahy) - 
sportovní hry, škola v přírodě, 
tolerance 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (spolupráce a 
soutěživost) - sportovní hry a 
jejich pravidla 
 
Počty - řadové číslovky 
 
 
 
 
Řečová výchova - rytmizace 
básniček 
 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování  
opakování  
ukázka  
výklad  
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 zvládat poskoky na jedné a druhé noze 
 
 

 znát jednoduchá kompenzační cvičení 
 
 

 zvládat plazení vpřed 
 

 zvládat jednoduché cvičení na 
lavičkách 

 
 
 
 

 zvládat základy atletických disciplín 
(běh, skok z místa, hod míčkem) 

 
 

 zvládat starty z různých poloh 
 
 
 
 

 zvládat cval stranou, běh vzad 
 

 chytat a házet míč v kruhu 
 

 umět základy míčových her (střelba na 
bránu- kopaná, házená) 

 

 dodržovat daná pravidla při 
sportovních soutěžích dle 
individuálních možností žáků 

- jízda na rotopedu 
 
- poskoky na jedné a na druhé 
noze, skok přes švihadlo 
 
- kompenzační cvičení - 
protahování a posilování 
vybraných svalových skupin 
 
- lezení pozadu (rak), plazení 
- cvičení na lavičkách - plazení, 
přeskakování nebo přelézání, 
chůze po lavičce a její úzké 
straně 
 
- základy atletických disciplín 
(běh, skok z místa, hod 
míčkem) 
 
- start z různých poloh - klek, 
sed, leh 
- základy atletiky- běh v dráze, 
skok do dálky s rozběhem 
 
- cval stranou, běh vzad 
 
- chytání a házení míče 
v kruhu 
- základy míčových her- 
driblink, střelba na bránu – 
hod, kop 
 
- dodržování pravidel při účasti 
na sportovních soutěžích 
 
- sezónní činnosti- hry na 
sněhu, dle možností a 
schopností základy běžeckého 
lyžování, sáňkování 
- turistika 

 
 
 
 
 
Rehabilitační míče 
Overball 
obruče 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Stupeň 2. 

 
 
Výstupy za dané období 
 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

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

 cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení 

 využívat základní kompenzační a relaxační techniky 

 uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

 znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc 

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

 snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti 

 dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách 

 sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 reagovat na základní povely a pokyny 
v tělesné výchově 

 
 
 
 

 zvládat základy míčových her- 
přihrávka spoluhráči, dribling, pokus o 
hru v poli 

 
 
 
 

 zvládat základy netradičních sportů - 
např. ringo - házení a chytání kroužku, 
jízdu na rotopedu 

 
 
- pokyny, povely, osobní 
hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 
- význam pohybu pro zdraví, 
pohybový režim 
 
- základy míčových her - 
přihrávka spoluhráči, střelba na 
bránu 
- základy míčových her - fotbal, 
házená, košíková - upravená 
pravidla 
 
- netradiční sporty - házení a 
chytání kroužku, podání 
- přihrávka o zeď 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti) – 
skupinové řešení konfliktů při 
hrách 
 
Počty - řadové číslovky 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví - rozdíly 
mezi chlapci a děvčaty 
 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování  
opakování  
ukázka – ukázka žákům, jakým 
způsobem mají správně cvičení provádět 
výklad správného provedení cviků 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringo 
Létající talíř 
Laktos 
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 zvládat jednoduchá gymnastická 
cvičení (cvičení s náčiním - obruče, 
šátek, míč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 improvizovat pohyb v rytmu taneční 
hudby 

 
 
 
 
 

 znát cviky na prevenci bolestí zad 
 
 

 zvládat základy atletických  disciplín - 
atletika- sprint, vytrvalostní běh, starty 

 
 

 vystoupat po šikmé ploše – chůzí 
lezením, plazením 

 
 

 zapojit se do pohybových her - soutěže 
družstev 

 
 
 
 
 

 dodržovat předem daná pravidla 

- přetahování lanem 
 
- rytmická cvičení při hudbě 
- rehabilitační míč- posilování 
- cvičení protahovací, 
posilovací, dechová, 
kompenzační a relaxační 
- chůze po hranách nohou - 
prevence plochých nohou 
- celkové zvyšování tělesné 
zdatnosti 
- pokus o šplh na laně 
- kotoul vpřed 
 
- cvičení podle hudby 
- improvizace v rytmu taneční 
hudby 
- relaxace při hudbě 
- gymnastika- cvičení 
s náčiním (obruče, šátek, míč) 
 
- chápání významu pohybu a 
zdravého životního stylu 
 
- atletika- sprint, vytrvalostní 
běh, starty 
- trojskok 
 
- výstup po šikmé ploše- 
chůze, lezení, plazení na 
zavěšené lavičce 
 
- pohybové hry- soutěže 
družstev- běh různým 
způsobem, překonávání 
překážek 
- závodivé hry s náčiním i bez 
něho 
 

Badminton 
Líný tenis 
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 zvládnout účast na sportovní soutěži 
 
 

 umět požádat o pomoc v případě 
nouze 
 

- chápání smyslu soutěžení, 
radost z úspěchu, schopnost 
přijmout porážku 
 
- požádání o pomoc v případě 
zdravotních problémů 
- vytrvalostní běh- rozložení sil 
- sezónní činnosti- turistika, 
běžecké lyžování, badminton, 
létající talíř 
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5. 9 Člověk a svět práce 

Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vyučovacím předmětu Pracovní výchova. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou  

 rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků  

 překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů  

 práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce  

 osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s vhodně 
zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím  

 porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům  

 poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času  

 dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci  

 

5. 9. 1 Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Pracovní výchova je jednou ze stěžejních oblastí výuky ZŠ speciální. Předmět je realizován v průběhu celého 
vzdělávání, neboť ovlivňuje rozvoj motorických, tvořivých a komunikačních schopností, zmírňuje motorické 
poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, stimuluje řeč a myšlení. 

Obsah učiva je zpracován tak, aby nároky odpovídaly vývojovému stupni a zejména individuálním schopnostem 
a potřebám žáků. Jednotlivé pracovní okruhy nabízejí více možností k uplatnění žáků s pomalejším pracovním 
tempem a omezenou jemnou motorikou. Vše směřuje k docílení pocitu úspěchu z odvedené práce a k posílení 
sebevědomí a samostatnosti. 

Pracovní činnosti směřují zejména na 1. stupni k rozvíjení a zdokonalování hrubé i jemné motoriky, jako 
základního předpokladu zvládnutí složitějších a specializovanějších pracovních postupů na 2. stupni. Od 
samého počátku žáci poznávají vlastnosti různých materiálů, učí se zacházet s jednoduchými nástroji, 
seznamují se s novými pojmy, jsou vedeni k dodržování hygieny a bezpečnosti práce. 
Výuka je uskutečňována ve třídě, ateliéru, speciálně vybavené dílně, cvičné kuchyni, zookoutcích, skleníku, 
pozemku a na zahradě. Dle povahy pracovních činností probíhá výuka individuálně, ve dvojicích, skupinách, 
popř. týmově. 
V 9. a 10. ročníku pořádáme v rámci předprofesní přípravy exkurze do Praktických škol a pomáháme žákovi 
vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění. 

Obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tematické okruhy:  

 Sebeobsluha  

 Práce s drobným materiálem  

 Práce montážní a demontážní  

 Pěstitelské práce  

 Práce v domácnosti  

 Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém stupni) 
 
Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ročník Hodin týdně 

1. 3 

2. 3 

3. 3 

4. 4 

5. 4 

6. 4 

7. 5 

8. 5 

9. 6 

10. 6 
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Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací strategie: 
 
Kompetence k učení    
Žák by měl: 

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

 používáme jednotné terminologie a dohodnuté znaky a symboly pojené s konkrétními 
situacemi každodenního života 

 uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 zadáváme žákovi úkoly vycházející v co největší míře z praktického života 

 v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané 
poznatky a dovednosti 

 
Kompetence k řešení problémů  
Žák by měl:  

 překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem 

 častým opakováním problémových činností učíme žáka překonávat překážky a hledat jejich 
vhodná řešení 

 žáka motivujeme a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o 
postupech a řešeních 

 řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 formou modelových situací a praktických ukázek se učí řešit problémy 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem  

 soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí 
 

Kompetence komunikativní  
Žák by měl:  

 komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

 při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikace 
v kolektivu 

 
Kompetence občanské 
Žák by měl:  

 chránit vlastní zdraví i zdraví spolužáků  

 seznamujeme žáka s bezpečnostními a hygienickými předpisy  
 

Kompetence pracovní 
Žák by měl:  

 mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností 
- důsledným pravidelným procvičováním vedeme žáka k osvojení sebeobsluhy a hygienických 

návyků 
- průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů  

 zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech 
- seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro řemeslné 

práce a s jejich funkcí  

 pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly 
- pobízíme žáka k práci s individuálním vedením nebo dle svých schopností podle naučeného 

postupu 
- manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, 

úrovně motoriky a míry handicapu 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce 
- pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na 

výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí 
- zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme 

žáka pracovat v kolektivu, rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti a posilujeme 
respektování pravidel práce v týmu 

 soustředit se na pracovní výkon a být schopen vytrvat při jeho plnění 
- volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací 

hodnotíme i dílčí výsledky 

 dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí podle 
naučených stereotypů  

- při pracovních činnostech přísně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, 
hygieny práce a ochrany životního prostředí 
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Zařazená průřezová témata: 
 
Osobnostní a sociální výchova 

 rozvoj schopností poznávání 

 mezilidské vztahy 

 seberegulace a sebeorganizace 

 psychohygiena 

 hodnoty, postoje, praktická etika 
 
Environmentální výchova 

 vztah člověka k prostředí 

 lidské aktivity a problém životního prostředí 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Stupeň 1. 
Období 1. 

 

Sebeobsluha 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti 

 zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání 

 udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dodržovat základní hygienické 
návyky, osobní hygienu 

 

 poznat si své osobní věci, 
udržovat v nich pořádek 

 
 
 

 zvládat oblékání, svlékání, 
obouvání 

 umět zapnout knoflík, patent 
 

 umět pověsit věc na háček, oděv 
na ramínko 
 

 uklidit obuv do poličky 

 
 
- umývání rukou, čištění zubů 
- používání kapesníku, hřebene 
- správné používání WC 
- zapamatování si svých osobních 
věcí 
- dennodenní uspořádání si školních 
pomůcek 
 
- svlékání a oblékání prádla a oděvů 
- nácvik rozepínání a zapínání 
knoflíků, patentů 
 
- skládání oděvů, věšení oděvů na 
háček 
 
- obouvání a zouvání obuvi 

 
 
Tělesná výchova - převlékání 
na hodinu 
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Práce s drobným materiálem 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev 

 zvládnout základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a   
   pomůckami  

 vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 pracovat podle slovního návodu 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 třídit, manipulovat a ukládat 
drobný materiál 

 
 
 

 zlepšit motoriku, souhru oko – 
ruka 

 
 
 
 

 vytvářet jednoduchými postupy 
různé předměty 
 

 pracovat podle slovního návodu 
 
 
 
 

 rozvíjet fantazii 
 
 

 
 
- třídění různých druhů drobného 
materiálu (přírodniny, kamínky, 
  korálky, hračky apod.) podle 
velikosti, barvy, tvaru 
- navlékání korálků s velkým okem 
- ukládání roztříděného materiálu 
do krabic 
- manipulace s drobným 
materiálem (přesýpání, překládání 
apod.) 
- mačkání papíru do kuliček 
- trhání papíru na drobné kousky 
- lepení papíru, mozaiky 
- nácvik stříhání 
- kresba křídami, voskovkami 
- navíjení vlny, provázku na cívku 
- utváření tvarů a snadných 
předmětů z různých materiálů 
(kulička, had) 
- hnětení modelovací hmoty 
jednou a oběma rukama 
- modelování, stavby z písku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pískoviště, školní zahrada 
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Práce montážní a demontážní 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 koordinovat zrak a motoriku 

 pracovat s trpělivostí a 
soustředěním 

 
 
 
 

 zvládat elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

 
 
- stavění z kostek (komíny, mosty, 
zdi) 
- skládání kostek do krabice 
- skládání, rozkládání a 
šroubování hraček 
- sestavování tvarů ze špejlí, 
tyček, dřívek 
- skládání stavebnic (hříbky, 
mozaiky, dřevěné stavebnice) 

 
Počty - práce se stavebnicí 
geometrických tvarů 

 
skupinová práce 
 
různé druhy a typy stavebnic 
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Pěstitelské práce 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 

 pečovat o méně náročné rostliny v bytě i na zahradě 

 používat lehké zahradní náčiní 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 ošetřovat a pěstovat méně náročné 
rostliny 

 

 provádět pozorování přírody 
 
 
 
 
 

 používat lehké zahradní náčiní 
 
 

 dodržovat zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 
 
- zalévání květin 
 
 
- sbírání šišek, plodů (kaštanů, 
dubu, buku) 
- klíčení rostlin; pozorování 
podmínek pro život rostlin 
(voda, světlo, vzduch, teplo, 
půda) 
- práce se zahradnickým 
náčiním (lopata, hrábě, konev) 
- hrabání listí 
 
- bezpečnost a hygiena při 
práci 
 

 
 
 
 
Výtvarná výchova - koláž z 
přírodnin 
 
 
Prvouka - rozmanitost přírody, 
sezónní práce na zahradě, 
ovoce, zelenina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
školní naučná stezka 
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Práce v domácnosti 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. období 1. stupně: 

 upravit stůl pro jednoduché stolování 

 připravit jednoduchý pokrm 

 chovat se vhodně při stolování 

 orientovat se v základním vybavení kuchyně 

 zvládat drobné úklidové práce 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a firmy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 koordinovat zrak a motoriku 

 pracovat s trpělivostí a soustředěním 

 zvládat základní sebeobsluhu 

 chovat se vhodně při stolování 
 

 poznat vybrané vybavení, s pomocí 
pojmenovat pomůcky 

 

 s pomocí připravit jednoduchý salát  

 s pomocí třít a míchat pomazánku, 
namazat pečivo příborovým nožem 

 s pomocí prostřít stůl 

 zvládat drobné úklidové práce 
 
 
 

 být poučen o bezpečnosti 

 
 
- otevírání a zavírání dveří 
- rozsvěcování a zhasínání 
světla 
- odemykání a zamykání dveří 
- základy správného stolování 
- péče o osobní věci a 
pomůcky 
- orientace ve cvičné kuchyni  
- mytí zeleniny a ovoce 
 
- jednoduchá svačina či 
pohoštění 
- prostírání, vyrovnání nádobí 
na stole 
- drobné úklidové práce 
(utírání prachu, mytí nádobí, 
sbírání a vynášení odpadků) 
- bezpečnost při práci 

 
 
 
Tělesná výchova - sportovní 
oblečení, sportovní pomůcky 
 
Výtvarná výchova - sporty 
 
Prvouka - zelenina, ovoce 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Stupeň 1 
Období 2 

 
Sebeobsluha 

 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci 

 zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi 

 dodržovat zásady účelného oblékání 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pečovat o své tělo a své věci 
 

 zvládnout sebeobslužné činnosti 
 
 
 
 
 
 

 udržovat zásady účelného 
oblékání 

 

 zvládat běžnou údržbu oděvu i 
obuvi 
 

 
 
- skládání oděvu 
 
- mytí celého těla 
- péče o zevnějšek 
- péče o okolní prostředí - vyluxovat, 
zamést 
- užívání příboru 
- mazání chleba, rohlíku máslem 
- sprchování, mytí celého těla 
 
- zásady účelného oblékání 
 
- čištění a ukládání obuvi 
 

 
 
 
PT OSOBNOSTÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (hodnoty, postoje, 
praktická etika) – vhodné oblékaní 
 
PT ENVIROMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (lidské aktivity a 
problémy životního prostředí) – 
šetřit vodou, energií, třídění 
odpadu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola v přírodě 
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Práce s drobným materiálem 

Výstupy za dané období 

Žák by měl na konci 1. stupně: 

 pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů 

 využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic 

 volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu  

 udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce,projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládat manipulaci s drobným 
materiálem 

 
 

 vytvářet jednoduchými postupy různé 
předměty z různých materiálů – 
tradice, lidové zvyky 

 
 

 vytvářet jednoduchými postupy různé 
předměty z různých materiálů 

 

 volit vhodné pracovní pomůcky a 
náčiní 

 

 udržovat pořádek 
 
 
 
 

 pracovat podle slovního postupu 

 pracovat podle předlohy 

 dodržovat bezpečnost práce 
 

 
 
- třídění, ukládání, manipulace 
- propichování a navlékání papíru 
na nit 
- navlékání korálků podle vzoru 
-skládačky 
- lepení papíru, mozaiky 
- skládání, lepení papír – lid. motivy, 
tradice 
- polepování předmětu (krabiček) 
papírem 
- stříhání papíru podle předkreslené 
linie 
- kresba křídami, voskovkami, 
nenáročných předmětů 
- malba – skvrny vodovými barvami, 
temperovými barvami 
- hnětení, stlačování, vyvalování 
tvarů prsty, dlaněmi 
- modelování předmětů, zvířat, 
ovoce, zeleniny 
- pletení vánočky 
- překládání papíru 
- stříhání hadříků, vlny 
- namotávání vlny na klubíčko 

 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (mezilidské vztahy) – 
skupinová práce 
 
Tělesná výchova - rozvoj jemné 
motoriky 
 
Výtvarná výchova - origami  
 
Prvouka - zvířata 
 
 

 
 
první pomoc – ošetření drobného 
poranění 
domácí lékárnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nácvik odmítání  
modelové situace 
 
 
 
 
 
 
televizní zpravodajství 
besedy – hasiči, policie, záchranáři… 
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 využít vlastní fantazii a prvky 
lidových tradic 

- nácvik vázání uzlu 
- splétání provázků 
- nácvik kličky 
- seznámení s tradicemi a zvyky – 
kraslice, pomlázka, vánočka 

 
 

Práce montážní a demontážní 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 pracovat podle slovního návodu, předlohy 

 spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 

 udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 správně používat části stavebnic 

 stavět dle jednoduchého návodu i 
vlastní fantazie 

 provádět montáž a demontáž 

 pracovat podle slovního návodu 

 spojovat a rozpojovat různé 
jednoduché předměty 

 udržovat pořádek na svém 
pracovním místě 

 dodržovat bezpečnost práce 

 
 
- konstruktivní hry (skládačky, puzzle, 
kostky) 
- šroubování, spojování prvků 
stavebnic plošných, 
prostorových,konstrukčních 
- montáž, demontáž, uklízení do 
krabic 
 
- organizace práce 
- zásady bezpečné práce 
 

 
 
Výtvarná výchova - volné téma – 
fantazie 
 
Prvouka - dopravní prostředky 
 
 

 
 
 
 
-dopravní předpisy pro cyklisty, dopravní 
značky, modelové situace 
dopravní hřiště 
 

 
 
 
 

 
Pěstitelské práce 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 

 ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny 

 volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 
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Práce v domácnosti 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 1. stupně: 

 znát základní vybavení kuchyně 

 připravit jednoduché pohoštění 

 uplatňovat zásady správné výživy 

 dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 

 zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji 

 vědět jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě 

 udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti 
 

 
Žák by měl: 

 ošetřovat a pěstovat rostliny 
 
 
 

 znát základní podmínky a 
postupy pro pěstování vybraných 
rostlin 

 - volit podle druhu činnosti 
správné pomůcky, nástroje a 
náčiní  

 

 rozeznat léčivé a jedovaté rostliny 
 

 dodržovat zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 
 
- ošetřování pokojových rostlin – 
zalévání, kypření,… 
- odstraňování odumřelých rostlin, 
částí rostlin 
- příprava půdy před setím – rytí, 
hrabání 
- pozorování klíčení semen 
- pletí záhonů 
- práce na zahradě (hrabání a úklid 
listí, rovnání a úklid větví) 
- léčivé a jedovaté rostliny 
 
- zásady bezpečné práce 
 

 
 
PT ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (vztah člověka 
k prostředí) - průběžné měření 
teplot 
 
 

 
 
zahradnické náčiní 
školní zahrada 
 
- beseda – zdravé potraviny  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí dodržovat hygienu a 
bezpečnost v cvičné kuchyni 

 správně pojmenovat používané 
nádobí  

 pod dohledem používat základní 
kuchyňské náčiní  

 s pomocí připravit jednoduché 
pohoštění 

 

 pojmenovat vybrané suroviny, 
s kterými pracuje 

 s pomocí prostřít stůl 

 s pomocí umýt, utřít a uklidit 
nádobí 

 s pomocí udržovat v čistotě 
pracoviště 

 dodržovat pravila správného 
stolování 

 uplatňovat zásady správné 
životosprávy 

 
 
- hygiena a bezpečnost práce 
v cvičné kuchyni  
- vybavení kuchyně 
 
- zdokonalení užívání příboru 
 
- míchání pomazánek 
- příprava ovocného a zeleninového 
salátu 
- poznávání surovin, se kterými žák 
pracuje 
- pomoc při prostírání i sklízení 
nádobí 
- kultura stolování 
- zamykání a odmykání dveří klíčem 
- utírání prachu 
- zametání, mytí podlahy 
- vnímání estetického prostředí, péče 
o okolní prostředí 
- správná životospráva 

 
 
 
 
 
 
 
Prvouka - správná životospráva, 
pitný a stravovací režim 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví - zdravá 
výživa 

 
 
 
 
 
kuchyňské nářadí a náčiní 
 
 
ukázky jídelníčků 
kuchařské knihy 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Stupeň 2. 

 

Práce s technickými materiály 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 rozlišovat různé druhy materiálů 

 získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech 

 zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

 orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech 

 vybrat a správně používat vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

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

Rozpracované výstupy 
 

Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišovat různé druhy materiálů, 
jejich vlastnosti a možnosti 
opracování 

 

 zvolit vhodný pracovní postup 
podle materiálu 

 

 vybrat a správně používat vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

 

 pracovat podle návodu (plánku) 
 

 orientovat se v jednoduchých 
pracovních postupech 

 
 
 

 
- opakování minulých ročníků se 
stoupající náročností 
- kombinované práce s užitím 
různých materiálů 
- vázání kličky 
- propichování přírodnin a jiných 
předmětů, navlékání na nit 
- vystřihování papíru podle 
předkreslené linie 
- obkreslování šablony a vystřihování 
tvarů 
- lepení – mozaika 
- slepování různých materiálů 
- balení předmětů (balíčků) 
- modelování složitých tvarů 
(využívání dřívek, špachtlí,…) 
- sbíjení a slepování různých 
materiálů 

 
 
 
PT  OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (rozvoj schopností 
poznávání) – řemesla a vhodné 
nářadí 
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 získat základní vědomosti o 
materiálech nástrojích a 
pracovních postupech  

 
 

 dodržovat zásady bezpečnosti a 
hygieny práce 

- práce se šroubovákem 
- měření 
- zacházení s elektrickými spotřebiči 
- výměna baterií v přijímačích 
- rozlišování různých tvarů a druhů 
materiálů 
- sestavování modelů konstrukčních 
stavebnic 
- povrchová úprava materiálů 
barvami, laky 
- bezpečnost práce a ochrana zdraví 
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Práce montážní a demontážní 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 

 zvládnout jednoducho montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 

 provádět údržbu jednoduchých předmětů 

 dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozpracované výstupy 
 

Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 sestavit podle návodu model 
 

 zvládnout jednoduchou montáž a 
demontáž 

 

 provádět údržbu jednoduchých 
předmětů 

  

 dodržovat zásady bezpečnosti a 
hygieny práce 

 

 
 
- sestavování modelů podle plánku, 
návodu 
- demontáž a ukládání do krabic 
- práce s návodem, předlohou 
- konstrukční stavebnice 
- rozebírání a složení jednoduchých 
mechanických strojů ( mlýnek na 
maso) 
- sestavování modelů 
- bezpečnost práce a ochrana 
zdraví 

 
 
PT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (psychohygiena) – 
ochrana vlastního zdraví 
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Pěstitelské práce 

 

Výstupy za dané období 

Žák by měl na konci 2. stupně: 

 volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 

 znát hlavní zásady pěstování zeleniny 

 používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě 

 znát běžné druhy ovoce 

 seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin 

 vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě 

 
 
Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy 
Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 pěstovat a ošetřovat květiny 
v interiéru a exteriéru, využívat je 
k výzdobě 

 

 volit vhodné pracovní postupy 
 

 používat vhodné pracovní pomůcky 
 

 znát hlavní zásady pěstování 
zeleniny 

 

 znát běžné druhy ovoce a zeleniny 

 seznámit se s léčivými rostlinami, 
znát nebezpečí jedovatých rostlin 

 
- ošetřování pokojových květin 
- využití květin v interiéru a 
exteriéru, aranžování a vazba květin 
- údržba zahradního nářadí 
- příprava půdy k setí a sázení, rytí, 
kopání, kypření, urovnávání 
- příprava sadby 
- příprava záhonu na setí 
- pletí záhonů 
- úprava zahrady (práce 
s kolečkem, lopatou, hrabání 
listí,…) 
- zakládání kompostu 
- pěstování květin, ovoce a zeleniny 
- sklizeň, třídění a skladování úrody 
-sběr spadaného ovoce 

 
PT  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
(vztah člověka k prostředí) – péče o 
okolí školy, práce na školním 
pozemku 
 
Přírodověda - byliny, rostliny a 
stromy 
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  vědět o chovu domácích zvířat a o 
zásadách bezpečného kontaktu se 
zvířaty 

 dodržovat hygienu bezpečnosti při 
práci 

 

- choroby a škůdci, ochrana proti 
nim 
- léčivé a jedovaté rostliny 
- domácí zvířata, užitek 
- zásady bezpečného kontaktu se 
zvířaty 
- bezpečnost práce a ochrana 
zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce v domácnosti 
 

Výstupy za dané období 

 
Žák by měl na konci 2. stupně: 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 

 používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

 používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 

 připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 

 dodržovat základní hygienická a bezpečností pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky 
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Rozpracované výstupy 
 

Obsah učiva Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce projekty, pomůcky, učební 
materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládat jednoduché pracovní 
postupy 

 
 

 používat základní kuchyňský 
inventář 

 
 

 bezpečně obsluhovat spotřebiče 

 
 připravit pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

 
 dodržovat principy skladování a 

zdravého stravování 

 
 
 
 dodržovat základní hygienické a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 
při zacházení s elektrospotřebiči a 
používanými chemickými 
prostředky 

 
 
- stolování, prostírání, uklízení 
nádobí 
- prostírání při slavnostních 
příležitostech 
- mytí a utírání nádobí 
- úklid v domácnosti – zametání, 
stírání, luxování, utírání prachu 
apod. 
- praní, ždímání, sušení prádla 
(kapesníků, utěrek), věšení prádla, 
žehlení 
- příprava jednoduchých jídel podle 
zásad zdravé výživy 
- základy vaření – vajíčka, polévky 
ze sáčků, pudink 
- nákup, konzervace a skladování 
potravin 
- základní postupy při přípravě 
pokrmů – podle návodu 
- základy šití – přišít knoflík 
- sešívání látek, vyšívání 
- ošetřování rány – odřeniny, 
popáleniny, řezné rány 
- bezpečnost při styku s čistícími 
prostředky 
- upevňování hygienických návyků 
- péče o čistotu těla a oděvů 

 
 
PT  OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA (seberegulace a 
sebeorganizace) – oslavy, výročí, 
slavnostní oběd 
 
Výchova ke zdraví - zdravá výživa 
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6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
 Průřezová témata  vycházející z RVP ZŠS jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Ve 
vzdělávacím programu reprezentují průřezová témata okruhy aktuálních problémů dnešního světa. 
Pomáhají žákům orientovat se v současné společnosti, porozumět jí  a začlenit se  do ní. 

Pro průřezová témata nejsou ve školním vzdělávacím programu vytvořeny samostatné 
předměty. Jsou realizována formou integrace do jednotlivých vzdělávacích oblastí, případně formou 
projektů. Jednotlivé tematické okruhy průřezových témat jsou zapracovány do učebních osnov. 
Zařazení průřezových témat je obecně definováno v charakteristikách jednotlivých vyučovacích 
předmětů. Konkrétní obsahy tematických okruhů a příslušné části školních projektů jsou v tabulkovém 
zpracování učebních osnov přiřazeny k odpovídajícímu obsahu učiva. Některé součásti průřezových 
témat jsou uplatňovány v každodenním životě školy jako stanovené a uplatňované normy přístupů, 
chování a jednání. 

 
Začleňování průřezových témat vymezených v etapě základního vzdělávání: 
 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou integrovány napříč většinou vzdělávacích oblastí a jsou 

východisky pro naplňování jednotlivých kompetencí 
 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou v největší  míře integrovány do předmětů vzdělávacích oblastí 

Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, praktické činnosti spojené s přírodou a její 
ochranou jsou realizovány ve vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Umění a 
kultura 

 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou integrovány zejména do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková 

komunikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura a Člověk a 
zdraví 

- průběžně je průřezové téma naplňováno tvorbou a vlastní prezentací žákovských 
prací a projektů (školní časopis, plošné projekty, prezentace v multimediální 
učebně…) 
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Tabulkový přehled začleňování tematických okruhů průřezových témat 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 
tematického 
okruhu OSV 

        1. období                                        2. období  

rozvoj 
schopností 
poznávání 

ČT PO PV 

sebepoznání a  
sebepojetí 

 PRV, HV, VV VkZ 

seberegulace a 
sebeorganizace 

 
 
 

PRV, HV PV 

psychohygiena ČT, PS, HV, TV ČT, PS PV 

poznávací 
schopnosti 

 
HV 

 
ČT  

mezilidské 
vztahy 

 TV, PV ČT 

komunikace ŘV ČT PP, VkZ 

spolupráce a 
soutěživost 

 
 
 

TV HV 

řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 PRV TV 

hodnoty, 
postoje, 
praktická etika 

 
 
 

PV 
 

ČT, VkZ 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 
tématického 
okruhu MV 

1. období 2. období  

vnímání 
mediálního 
sdělení  

HV ČT 

interpretace 
vztahu 
mediálního 
sdělení a reality  

ŘV VkZ 

fungování a vliv 
médií ve 
společnosti  

ČT PP, VV 

 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 
tematického 
okruhu MV 

1. období 2. období  

ekosystémy  PRV PŘ 

základní 
podmínky 
života 

PRV PO PO 

lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

PRV PV VV 

vztah člověka k 
prostředí 

VV PV PV 

 
Použité zkratky: 
ČT Čtení 
PS Psaní 
ŘV Řečová výchova 
PO Počty 
PP Práce na počítači 
PRV  Prvouka 
VL Vlastivěda 
PŘ Přírodověda 
VV Výtvarná výchova 
HV Hudební výchova 
VkZ Výchova ke zdraví 
TV Tělesná výchova 
PV Pracovní výchova 
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7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

7.1 Hodnocení žáků 

Pravidla pro hodnocení žáků  
Hodnocení žáků školy je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání.  
Specifikem hodnocení žáků základní školy speciální je nutnost důsledného individuálního posuzování 
jednotlivých žáků, jejich činností, celkových výsledků i některých projevů chování. 
 
Všeobecná kritéria hodnocení 

 hodnocení všech předmětů se provádí slovně 

 chování žáka se na vysvědčení nehodnotí 

 hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání musí být jednoznačné, srozumitelné, věcné a 
všestranné 

 cílem hodnocení je poskytnout žákovi a rodičům zpětnou vazbu 

 při hodnocení se bere ohled na druh a stupeň postižení žáka, na jeho momentální indispozice 
a zdravotní stav, na jeho snahu, vytrvalost, vůli a přístup ke vzdělávání 

 používáme kladné a motivující hodnocení, které žáka a jeho rodiče povzbudí a uzná jejich 
snahu. Žák by měl být hodnocen za to, co umí nebo dokáže, nikoli za chyby  

 a nedostatky. 

 při hodnocení posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu 
subjektivnímu ani vnějšímu 

 pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 
ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž má druh a stupeň postižení nejmenší 
vliv 

 v odůvodněných případech lze žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu 
třídního učitele, například z důvodu dlouhodobé nemoci žáka 

 učitel každý měsíc písemně informuje rodiče žáka o průběhu vzdělávání a školních aktivitách. 
Konzultace s rodiči lze sjednat na požádání. V případě, že se žák chová neobvykle, zhorší se 
jeho chování atp., konzultuje učitel problém s rodiči, případně s psychologem. 

 přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, nové škole písemné 
hodnocení z jednotlivých vyučovacích předmětů 

 
Pravidla pro slovní hodnocení 
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, respektuje individuální 
předpoklady, nestejné tempo zrání a naznačuje perspektivy dalšího rozvoje žáka. Hodnotí se nejen 
vzdělanostní úroveň, ale přihlíží se k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho snaze 
a míře postižení. Slovní hodnocení je formulováno ve smyslu pozitivní motivace a podpory osobního 
rozvoje žáka. 
Naplňování klíčových kompetencí a výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů 
s přihlédnutím k míře postižení a dalším limitujícím faktorům 

 individuální pokroky žáka 

 úroveň komunikačních dovedností 

 aktivita a zájem při řešení zadaných úkolů, činností a problémů 

 schopnost sebepoznání a sebehodnocení 

 kvalitativní změny v dovednostech a postojích 

 míra samostatnosti a tvůrčího přístupu 

 schopnost tolerance a vzájemné pomoci 

 dosažená manuální zručnost a úroveň samostatné práce 
 
Získávání podkladů pro hodnocení žáka 

 diagnostické pozorování výkonů a pokroků žáka 

 posuzování úrovně komunikačních schopností a grafomotorických projevů 

 sledování míry zapojení v kolektivních činnostech a při skupinových pracích 

 pohovory a rozbory s ostatními vyučujícími 

 přihlédnutí k výsledkům psychologických a dalších odborných vyšetření 
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Způsoby hodnocení 
Pro žáky ZŠS je vypracován plán osobnostního rozvoje, případně dle doporučení SPC individuální 
vzdělávací plán (dále jen POR, popř. IVP) pro předměty, ve kterých není předpoklad, že by splnili 
očekávané výstupy dané RVP nebo naopak je překročili. POR (IVP) lze v průběhu školního roku 
doplňovat a upravovat.  
Učitel každé pololetí písemně hodnotí stupeň zvládnutí učiva (hodnocení POR, IVP), kterého žák 
dosáhl ve vyučovacích předmětech dle jeho POR, IVP. Slovní hodnocení obsahuje konkrétní 
informaci o úrovni osvojených vědomostí, dovedností a návyků, kterých žák dosáhl zejména ve vztahu 
k očekávaným výstupům formulovaným v ŠVP jednotlivých předmětů. Poskytuje jejich srovnání 
s předešlými výkony žáka a naznačuje další rozvoj žáka. Vypovídá o míře samostatnosti při zvládání 
zadaných požadavků, posuzuje individuální vlastnosti žáka. 
Pro hodnocení na vysvědčení můžeme používat širší i užší slovní hodnocení, přičemž širší hodnocení 
vždy vychází z užšího. Při užším slovním hodnocení postupujeme podle tabulky (viz. níže). Do 
třídního výkazu zapisujeme odpovídající číselné ohodnocení. Za první pololetí lze místo vysvědčení 
vydat výpis z vysvědčení. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, 
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 
formulovaným v PORu, v IVP dle školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a k jeho věku. 
Absolvent základní školy speciální získá základy vzdělání. 
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Předmět 1 2 3 4 5 

Čtení 

projevuje se pozitivně, 
čte samostatně, se 
snahou a 
porozuměním, v učivu 
se orientuje 

projevuje se pozitivně, 
čte se snahou a 
s menší podporou 
zejména v 
porozumění, v učivu se 
orientuje s drobnými 
chybami  

čte s výkyvy, s častou 
podporou v 
porozumění, v učivu se 
orientuje s chybami 
 

čte s trvalou podporou 
v porozumění, na 
podporu reaguje, 
čtenému 
textu nerozumí 

negativně reaguje, ani 
s podporou nevyvíjí 
žádné úsilí, o učivo 
nejeví zájem, práci 
nezvládá  

Psaní 

projevuje se pozitivně, 
píše samostatně  
a čitelně, snaží se 

projevuje se pozitivně, 
píše s menší 
podporou, v rámci 
možností čitelně, 
někdy s drobnými 
chybami, snaží se 

píše s výkyvy, s častou 
podporou, někdy 
nečitelně a s chybami 

píše s trvalou 
podporou, většinou 
však nečitelně a s 
chybami 

negativně reaguje, ani 
s podporou nevyvíjí 
žádné úsilí, o učivo 
nejeví zájem, práci 
nezvládá  

Řečová 
výchova 

projevuje se pozitivně, 
komunikuje 
samostatně, se snahou 
a porozuměním 

projevuje se pozitivně, 
komunikuje se snahou 
a s menší podporou 
porozumění 

komunikuje s výkyvy, 
s častou podporou v 
porozumění 

komunikuje s trvalou 
podporou, na kterou 
reaguje většinou bez 
porozumění 

negativně reaguje, ani 
s podporou nevyvíjí 
žádné úsilí, o učivo 
nejeví zájem, práci 
nezvládá 

Počty 

projevuje se pozitivně, 
počítá samostatně, se 
snahou a 
porozuměním, v učivu 
se orientuje 

projevuje se pozitivně, 
počítá se snahou a 
s menší podporou 
zejména v 
porozumění, v učivu se 
orientuje s drobnými 
chybami  

počítá s výkyvy, 
s častou podporou v 
porozumění, v učivu se 
orientuje s chybami 
 

počítá s trvalou 
podporou v 
porozumění, na kterou 
reaguje, přesto učivu 
nerozumí 

negativně reaguje, ani 
s podporou nevyvíjí 
žádné úsilí, o učivo 
nejeví zájem, práci 
nezvládá  

Práce na 
počítači 

projevuje se pozitivně, 
učivo dobře zvládá, 
dokáže pracovat 
samostatně, se snahou 
a porozuměním 

projevuje se pozitivně, 
učivo zvládá se 
snahou a menší 
podporou 
v porozumění a v 
samostatnosti 

pracuje s výkyvy, 
s častou podporou 
v porozumění, v učivu 
se orientuje s chybami 
 

pracuje s trvalou 
podporou 
v porozumění, na 
kterou reaguje, přesto 
učivu nerozumí 

negativně reaguje, ani 
s podporou nevyvíjí 
žádné úsilí, o učivo 
nejeví zájem, práci 
nezvládá  

Prvouka 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Výchova 
ke zdraví 
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Hudební 
výchova 

 
 
na hudbu reaguje 
pozitivně, snaží se 
zpívat i používat 
hudební nástroje, 
zapojuje se 
samostatně 

 
 
na hudbu reaguje 
pozitivně, s menší 
podporou se snaží 
zpívat i používat 
hudební nástroje 

 
 
na hudbu reaguje 
s výkyvy, s častou 
podporou a motivací 
ke zpívání a používání 
hudebních nástrojů 

 
 
výjimečně se zapojí, je 
potřeba častá podpora 
a motivace, hudbě 
pasivně naslouchá 

 
 
nemá vztah k hudbě, 
nerad poslouchá 
hudbu, negativně na ni 
reaguje, i s podporou 
se odmítá zapojit 

Výtvarná 
výchova 

projevuje se pozitivně, 
maluje i kreslí rád, 
samostatně a se 
snahou 

projevuje se pozitivně, 
maluje i kreslí rád se 
snahou a s menší 
podporou 

zapojuje se s výkyvy, 
s častou podporou a 
motivací k malování a 
ke kreslení 

výjimečně se zapojí, je 
potřeba častá podpora 
a motivace k malování 
a ke kreslení 

negativně reaguje, 
nesnaží se, i 
s podporou odmítá 
malovat a kreslit 

Pracovní 
výchova 

projevuje se pozitivně, 
pracuje a vyrábí rád, 
samostatně, se snahou 

projevuje se pozitivně, 
pracuje a vyrábí rád se 
snahou a s menší 
podporou 

zapojuje se s výkyvy, 
s častou podporou a 
motivací k práci a k 
vyrábění 

výjimečně se zapojí, je 
potřeba častá podpora 
a motivace k práci a k 
tvoření 

negativně reaguje, 
nesnaží se, i 
s podporou odmítá 
pracovat 

Tělesná 
výchova 

projevuje se pozitivně, 
má rád tělesnou 
aktivitu a sporty, cvičí 
samostatně a se 
snahou 

projevuje se pozitivně, 
má rád tělesnou 
aktivitu a sporty, cvičí 
se snahou a s menší 
podporou  

zapojuje se s výkyvy, 
s častou podporou a 
motivací ke cvičení a k 
používání nářadí a 
náčiní 

výjimečně se zapojí, je 
potřeba častá podpora 
a motivace ke cvičení 
a k používání nářadí a 
náčiní 

cvičení a tělesnou 
aktivitu nevyhledává, 
reaguje negativně, i 
s podporou se odmítá 
zapojit 
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a), 

 neprospěl(a), 

 nehodnocen(a). 
Žák je hodnocen stupněm: 
- prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen stupněm 5. 
 - neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen stupněm 5. 
- nehodnocen(a), není-li možné hodnotit žáka z některého z povinných předmětů, stanovených ŠVP 
na konci prvního pololetí. 
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7.2 Autoevaluace školy; pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 
ZŠS, evaluační systém 

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení základní školy, evaluační systém 
 
Základní škola vytvořila vlastní školní program, proto je pro vedení ZŠS i jednotlivé učitele důležité 
získat zpětnou vazbu o tom, jak celý systém uvnitř základní školy funguje. Zpětná vazba je důležitá 
nejen pro hodnocení ZŠS jako celku, ale i pro hodnocení výchovně vzdělávacího procesu v 
jednotlivých třídách, hodnocení pokroku u jednotlivých žáků, hodnocení práce vedení celé školy i 
hodnocení práce jednotlivých učitelů. 
Autoevaluace na úrovni školy i na úrovni třídy je zaměřena na komplexní vyhodnocení naplňování cílů 
programu, kvality podmínek vzdělávání, způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání, práci 
vedení školy i učitelů, včetně jejich sebereflexe a na výsledky vzdělávání. 
Plán kontrol, prověrek a hospitací v daném školním roce je neveřejnou přílohou ŠVP ZŠS 
a je jedním z prostředků pro kontrolu a hodnocení činnosti ZŠS. 
 
Cíle, prostředky, kritéria hodnocení 
 
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy 
Kritéria sebehodnocení jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle. Výběr kritérií by měl odpovědět na 
otázku „jak“ monitorování provádět. Určí se, jaká data a jakým způsobem se mají získat, jak je dále 
zpracovávat a vyhodnocovat.  
 
Mezi metody, které při dotazování bude škola nejčastěji uplatňovat, patří individuální a skupinové 
rozhovory a dotazníky. Tyto metody obvykle využívají uzavřené i otevřené otázky a kombinují přímé a 
nepřímé dotazy. Otázky při dotazování by měly být jasně formulovány, mít jednoznačný výklad a být 
voleny tak, aby pokryly testovanou oblast.  
 
Evaluační systém 
 

Naplňování cílů 
programu (školy) 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Spolupráce: rodiče a 
škola 

schůzky s rodiči, 
dotazníky, rozhovory,  
e-mailová komunikace 

ředitelka, zástupkyně, 
učitelky 

dle potřeby, čtvrtletně 
pedagogické rady 

Výsledky vzdělávání POR, IVP 
sebehodnocení, 
hodnocení do žákovské 
knížky, na vysvědčení 

učitelé, ředitelka, žáci 
jednotlivých tříd 

čtvrtletně pedagog, 
rady, individuálně učitel 
x ředitelka 

Programová nabídka, 
volitelné předměty a 
projekty 

Schůzky s rodiči, 
dotazníky 

ředitelka, zástupkyně začátek školního roku 

 

Kvalita podmínek 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Personální podmínky 
hospitace 

hospitace, DVPP ředitelka, zástupkyně 2xročně, pedagogické 
porady, výroční zprávy 

Ekonomické podmínky Platové inventury, 
účetní závěrky, 
projekty, granty 

hospodářka, 
ekonomka, ředitelka, 
učitelé 

2x ročně, pedagogické, 
provozní porady 
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Materiální podmínky 
tříd, vybavení tříd, 
zahrady 

kontroly, rozhovory 
 

zástupkyně, 
ředitelka 

provozní porady 
průběžně 

 
 

Způsob zpracování a 
realizace obsahu 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Soulad ŠVP s RVP, 
plnění ŠVP 

schůzky koordinátora 
ŠVP a ostatních 
učitelů, průběžné 
konzultace 

ředitelka, zástupkyně, 
koordinátor ŠVP 

dle potřeby, nejméně 
1x ročně 

vyhodnocení 
týdenních (časových) 
plánů 

časové plány, 
konzultace, hospitace 

zástupkyně, ředitelka 1xměsíčně 
 

Úroveň vzdělávacího 
pokroku žáků 
hodnocení žáků 
 

přehled o individuálním 
rozvoji a učení žáka, 
portfolia, POR, IVP 
fotodokumentace 

učitelé  
 

čtvrtletně 

Sebereflexe hospitace vzájemné 
hospitace, konzultace 
SWOT analýza 

učitelky, 
zástupkyně ředitelka 

1x měsíčně, 
SWOT analýza 

 
 

Průběh a výsledky 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Metody práce, 
postupy, formy a jejich 
uplatnění 

vzájemné hospitace, 
hodnocení žáků, 
pedagogické porady 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně 

Osobní rozvoj 
pedagogů 

informace z 
jednotlivých 
školení, 
využití nových, 
poznatků v praxi, 
certifikáty ze školení, 
DVPP 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně, během 
pedagogických rad 

 
 

Spolupráce s rodiči, 
se základní školou, 
se zřizovatelem 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Spolupráce s rodiči rozhovory, e-mailová 
komunikace, třídní 
schůzky, 
ankety pro rodiče 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně 

Spolupráce s běžnou 
základní školou 
v rámci integrace 

návštěva běžné ZŠ, 
společné akce 

učitelé, zástupkyně dle plánu 

Spolupráce se 
zřizovatelem 

konzultace, porady zástupkyně, ředitelka průběžně 

 
 


