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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  ŠVP ZV 2022 MD 

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

ADRESA ŠKOLY:   Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 45, 

517 56

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Drahoslava Tůmová

KONTAKT:   e-mail: tumova@skolaslatina.cz, web: skolaslatina.cz

IČ:  70980730

RED-IZO:  650043448   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Slatina nad Zdobnicí

ADRESA ZŘIZOVATELE:   , 51756 Slatina nad Zdobnicí 198

KONTAKTY:   

tel. 494 594 266 

mobil 739 404 954 

web www.slatinanz.cz 

email obec@slatinanz.cz 

datová schránka ha8a6pf 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2022

VERZE SVP:  1

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  31. 8. 2022
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Drahoslava Tůmová  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí je škola plně organizovaná, poskytuje 

vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v centru obce. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem.  

2.4 Podmínky školy 

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází pracoviště pro odborné vzdělávání, 

sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení 

volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, knihovna. Žákům jsou k 

dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále 

škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 20 pracovních stanic, bezdrátové 

připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, fyzika, chemie, tělesná výchova.

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Oblasti autoevaluace: 

a) materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 
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b) průběh vzdělávání 

c) školní klima, vzájemné vztahy s rodiči a veřejností 

d) výsledky vzdělávání 

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

f) úroveň školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství 

školy a externí vztahy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

8

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), zjišťování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba absolventů, zpětná vazba externích 

subjektů   

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně každé pololetí.   

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce: Sbor dobrovolných hasičů Svaz žen Obecní knihovna Déčko Rychnov 

nad Kněžnou

neziskové organizace: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OD5K10, z.s.

obec/město: obecní úřad

střední školy

školská rada

školské poradenské zařízení: PPP Rychnov nad Kněžnou PPP Ústí nad Orlicí  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, třídní schůzky.

Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky.  
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2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 22 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 51 – 70 %.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

EU OPVK VVV
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

všeobecné  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák:

�  vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, 
metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení
�  vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
�  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 
uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a kulturní jevy
�  samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky 
porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 
využití v budoucnosti
�  poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, 
posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící 
učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a 
diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák:
�  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo 
ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí 
o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností 
�  vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází 
jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané 
vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a 
vytrvale hledá konečné řešení problému
�  samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; 
užívá při řešení problémů logické, matematické a 
empirické postupy
�  ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo 
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Výchovné a vzdělávací strategie
nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů
�  kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je 

obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 

logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu

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

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

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

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

Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák:
�  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě 
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
�  podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na 
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
�  přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 
druzí lidé myslí, říkají a dělají
�  vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 

podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl 
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák:
�  respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
�  chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
společenské normy, je si vědom svých práv a povinností 
ve škole i mimo školu
�  rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne 
dle svých možností účinnou pomoc a chová se 
zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka
�  respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně 
se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
�  chápe základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák:
�  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky
�  přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i 
ochrany kulturních a společenských hodnot
�  využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o 
dalším vzdělávání a profesním zaměření
�  orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, 
chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 
podnikatelské myšlení

Kompetence digitální • Na konci základního vzdělávání žák: 
�  ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 
služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a 
do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie 
pro jakou činnost či řešený problém použít 
�  získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí 
data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, 
způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 
účelu 
�  vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé 
formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků 
�  využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, 
zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil 
své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
�  chápe význam digitálních technologií pro lidskou 
společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky 
hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 
�  předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i 
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Výchovné a vzdělávací strategie
dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a 
duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, 
komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí 
jedná eticky 

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu. Jeho sestavení předchází pozorování v hodině, rozhovor se zákonným zástupcem, 

prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků žáka, využití portfolia žákovských 

prací, analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy. PLPP má 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s 

cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. 

Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně učitel průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 

měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu 

pedagogické podpory vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-

li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení. Výchovný poradce předá bezodkladně PLPP školskému poradenskému 

zařízení. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až 

pátého stupně sestavuje individuální vzdělávací plán (IVP) na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce výchovný poradce ve spolupráci s třídním 

učitelem a učiteli konkrétních vyučovacích předmětů. IVP má písemnou podobu. Práce na sestavní 

IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 

sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeb žáka. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. 

ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní 
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ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování 

IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb 

žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a 

metodická podpora na Metodickém portále rvp.cz.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola spolupracuje s PPP a SPC Rychnov nad Kněžnou a s PPP Ústí nad Orlicí, pracoviště Žamberk

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením, je 

výchovný poradce.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky

v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi (použití kompenzačních pomůcek, speciálních 

učebnic) - důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování 

pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

- stanovení minimálních výstupů

v oblasti hodnocení:  

- kromě hodnocení známkami lze vydat na žádost zákonného zástupce slovní hodnocení, jež o 

prospěchu a pokrocích žáka vypovídá konkrétněji 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

rozvoj grafomotorických dovedností, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, rozvíjení 

sluchového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu. Jeho sestavení předchází pozorování v hodině, rozhovor se zákonným zástupcem, 

prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků žáka, využití portfolia žákovských 

prací, analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy. PLPP má 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s 

cílem stanovení např. metod práce. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje výchovný poradce ve spolupráci 

s třídním učitelem, učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka 

a  školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při 

jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 

IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Péče o mimořádně nadané žáky školy probíhá ve spolupráci s PPP.

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením je 

výchovný poradce.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 
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mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce

vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů: - v hodinách zařazujeme práci podle individuálních 

schopností žáka; domácí úkoly zadáváme podle volby žáka (žák vybírá z různých alternativ).

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: - umožňujeme zapojení do 

různých sportovních, výtvarných a znalostních soutěží i do řídící činnosti ve třídě.

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Hv , Prv 
, Čj , M 

Hv , Pč , 
Prv , Čj 

Hv , Prv 
, Čj , Aj , 

M 

Hv , Inf 
, Pří , Čj 

, M 

Hv , Inf 
, Pří , Vl 

D , Hv , 
Inf , Ov 
, Z , Čj , 
Vkz , M 

D , Hv , 
Inf , Ov 
, Pč , Čj 
, Vkz , 

M 

D , Hv , 
Inf , Ov 
, Pč , Z , 
Čj , Vkz 

, M 

D , Hv , 
Inf , Z , 
Čj , M 

Sebepoznání a 
sebepojetí

Prv Prv Prv Pří Pří , Vl , 
Čj 

Ov , Čj , 
Vkz 

Ov , Vv , 
Čj , Vkz 

Hv , Ov 
, Pč , 
Vkz 

Vv 

Seberegulace a 
sebeorganizace

Prv Prv Prv Pří Pří , Vl Ov , Vkz Čj , Vkz Hv , Ov 
, Pč , 
Vkz 

Pč 

Psychohygiena Prv , Čj Prv , M Prv Pří Pří , Vl Ov , Vkz Ov , Čj , 
Vkz 

Ov , Vkz 

Kreativita Pč , Prv 
, Vv 

Hv , Pč , 
Prv , Vv 

, M 

Hv , Prv 
, Vv , M 

Hv , Inf 
, Pč , Pří 

, Vv 

Hv , Inf 
, Pč , Pří 
, Vl , Vv 

Hv , Inf 
, Ov , Pč 
, Čj , M 

Inf , Ov 
, Pč , Vv 

, Čj , 
Vkz 

Hv , Inf 
, Ov , Vv 

, Čj , 
Vkz , M 

Hv , Inf , 
M 

Poznávání lidí Prv Prv , Čj Prv Pří , Čj , 
Aj 

Pří , Vl , 
Aj 

Ov , Čj , 
Vkz 

Ov , Čj , 
Vkz 

Ov , Pč , 
Z , Čj , 

Vkz 

Pč , Z , 
Čj 

Mezilidské vztahy Pč , Prv 
, Čj 

Pč , Prv 
, Čj 

Prv , Čj Pří Pří , Vl Ov , Čj , 
Aj , Vkz 

Ov , Vv , 
Čj , Vkz 

Ov , Pč , 
Vkz 

Pč , Z , 
Čj 

Komunikace Prv , Čj Pč , Prv 
, Čj 

Prv , Čj , 
M 

Inf , Pč , 
Pří , Aj , 

M 

Inf , Pří 
, Vl , Aj 

Inf , Ov 
, Čj , 
Vkz 

Inf , Ov 
, Pč , Čj 

, Vkz 

Ov , Pč , 
Z , Vkz 

Inf , Pč , 
Z , Čj 

Kooperace a 
kompetice

Prv Prv Prv , M Pří , M Pří , Vl Inf , Ov 
, Čj , 

Inf , Ov 
, Pč , Čj 

Inf , Ov 
, Vkz 

Ov , Aj 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Vkz , Aj , 
Vkz 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

Prv Prv Prv Inf , Pří 
, M 

Inf , Pří 
, Vl 

F , Inf , 
Ov , Pč , 
Čj , Vkz 

, M 

F , Inf , 
Ov , Pč , 
Čj , Vkz 

, M 

Inf , Ov 
, Pč , Z , 

Vkz 

F , Inf , 
Ov , Pč , 
Z , Čj , 

M 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Prv , Čj Prv , Čj Prv Inf , Pří Hv , Pří 
, Vl 

F , Hv , 
Inf , Ov 

, Čj , 
Vkz , M 

Inf , Ov 
, Čj , 

Vkz , M 

Ov , Pč , 
Čj , Vkz 

, M 

Hv , Inf , 
Ov , Pč , 
Z , Čj , 

M 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv Prv Prv Pří , Vl Pří , Vl Ov , Vkz Ov Ov , Z , 
Vkz 

Ov , Z 

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv Prv Prv Pří , Vl Pří , Vl Ov , Aj , 
Vkz 

Ov , Aj , 
Vkz 

Ov , Vkz D , Ov , 
Z 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Pří , Vl Pří , Vl D , Ov Ov D , Ov , 
Z 

Ov 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Prv Pří , Vl Pří , Vl Ov Ov , Z Ov , Z Ov , Z , 
Aj 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás 
zajímá

Hv Hv , Prv 
, Aj 

Hv , Aj Hv , Čj , 
Aj 

Hv , Aj Hv , Ov 
, Aj 

Hv , Ov 
, Z , Aj 

Hv , Ch , 
Ov , Z , 

Čj 
Objevujeme Evropu a 
svět

 Hv , Prv Hv , Aj Hv , Čj Z Hv , Ov 
, Z 

Hv , Ov 
, Z , M 

Hv , Ch , 
Ov , Z 

Jsme Evropané  Prv Aj Čj Ov Hv , Ov 
, Z , M 

Hv , Ch , 
Ov , Z , 

Aj 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Hv , Prv Hv Hv , Prv 

, Aj 
Hv , Vl , 
Vv , Čj 

Hv , Pří 
, Vl , Čj , 

Aj 

D , Hv , 
Ov , Čj , 

Aj 

D , Hv , 
Z , Aj 

D , Hv , 
Vv , Z , 

Čj 

Hv , Ov 
, Z , Čj 

Lidské vztahy Hv , Prv Hv , Prv Prv Vl , Vv , 
Čj , Aj 

Pří , Čj , 
Aj 

Ov Z , Aj Z Hv , Ov 
, Z 

Etnický původ Hv , Prv Hv Hv , Prv Hv , Vl , 
Vv , Čj 

Hv , Pří 
, Čj 

Hv , Ov Hv , Z Hv , Z , 
Aj 

Hv , Ov 
, Z 

Multikulturalita Hv , Prv Hv Hv , Prv 
, Vv , Aj 

Hv , Vv , 
Čj 

Hv , Pří 
, Vv 

Hv , Ov Hv , Vv , 
Z , Čj 

Hv , Z Hv , Ov 
, Vv , Z 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

Hv , Prv Hv Prv Vv , Čj Pří Ov , Čj Z Z Hv , Ov 
, Z 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv Prv Pří , Vv Pří Př , Vv , 

Z 
Ov , Př , 

Z 
Pč , Př , 

Z 
Ov , Pč , 

Př , Z 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Základní podmínky 
života

Pč , Prv Pč Pč , Prv 
, Vv 

Pč , Pří , 
Vv 

Pč , Pří , 
Vv 

D , F , 
Ov , Pč , 
Př , Vv , 

Z 

D , F , 
Ov , Př , 
Z , Vkz 

Ch , Pč , 
Př , Z , 

Vkz 

Ch , Ov 
, Pč , Př 

, Z 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Prv Vv Prv Pří , Čj Pří , Vv , 
Čj 

Př , Z Ov , Př , 
Z , M 

Ch , Pč , 
Př , Z , 

Vkz , M 

Ch , Ov 
, Pč , Př 

, Z 
Vztah člověka k 
prostředí

Prv , Vv 
, M 

Vv , M Prv , M Pč , Pří , 
Čj , M 

Pří , Čj , 
M 

Ov , Př , 
Vv , Z 

F , Ov , 
Př , Z , 

M 

F , Ch , 
Pč , Př , 

Z , M 

Ch , Ov 
, Pč , Př 
, Z , Aj 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Pří Pří , Vl Z , Čj Ov , Čj , 
Vkz 

Z , Čj , 
Vkz 

Z , Čj 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Pří , Aj Pří , Vl Čj , Vkz Ov , Čj , 
Vkz 

Z , Čj , 
Vkz 

Inf , Z , 
Čj 

Stavba mediálních 
sdělení

  Čj Čj Čj Inf , Čj , 
Vkz 

Inf , Čj 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

  Čj Čj Ov , Čj , 
Vkz 

Z , Čj , 
Vkz 

Inf , Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj Z , Čj Čj Z , Čj , 
Vkz 

Čj 

Tvorba mediálního 
sdělení

  Inf , Vv , 
Čj 

Čj , Aj Čj , Aj Inf , Vv , 
Čj , Vkz 

Inf , Vv , 
Čj 

Práce v realizačním 
týmu

 Inf Inf , Čj Inf , Čj Inf , Čj Inf , Pč , 
Čj , Vkz 

Inf , Pč , 
Čj 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk
D Dějepis
F Fyzika

Hv Hudební výchova
Inf Informatika
M Matematika
Ov Občanská výchova
Pč Praktické činnosti
Př Přírodopis
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Zkratka Název předmětu
Pří Přírodověda
Prv Prvouka
Vkz Výchova ke zdraví
Vl Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+2 6+2 33+9 3+2 4 4+1 4+1 15+4
Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk    2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4 3+2 4+1 4+1 15+4

Informatika Informatika  1 1 2 1 1 1 1 4

Prvouka 2 2 3  7   

Přírodověda  1+0.5 1+1 2+1.5   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1+0.5 1+1 2+1.5   

Dějepis    2 2 1+1 1+1 6+2Člověk a 
společnost Občanská výchova    1 1 1 1 4

Fyzika    1 1+1 2 2 6+1

Chemie     2 2 4

Přírodopis    2 1+1 1 1+1 5+2

Člověk a příroda

Zeměpis    2 1 1+1 1+1 5+2

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 7 2 1+1 1 1 5+1

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Výchova ke zdraví    0+1 1 1 2+1

Člověk a svět 
práce

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0+1 1 1 1 3+1

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 28 30 32 32 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Informatika 
V období přechodu na nové RVP ZV 2021 budou učit podle původního RVP ZV 2017 tyto ročníky: 

• školní rok 2022/23 - 5., 8. a 9. roč. 
• školní rok 2023/24 - 8. roč. 

Učivo a výstupy pro tyto ročníky jsou přílohou tohoto ŠVP. 
   

Zeměpis 
- v návaznosti na prvouku a vlastivědu rozvíjet a obohacovat rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek života 
lidí v ČR, v Evropě i v ostatních světadílech
- osvojení základních vědomostí o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejích hlavních složkách
- vytvoření představ o jedinečnostech některých geografických objektů, a jevů a procesů v krajinné sféře a v jejich vzájemných souvislostech
- orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech živote jejich obyvatelstva
- získat informace o významných státech,jejich politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu
- uvědomit si postavení naší země v Evropě a ve světě, možnosti její prosperity – v přítomnosti a v blízké budoucnosti 
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Anglický jazyk 
3. ročník: 
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené dialogy, obrazový materiál, 
kartičky. Začínáme ústním kurzem s vyloučením psaní, psaná podoba jazyka se přidá asi po 4 měsících.
Projekty:
Christmas (Vánoce) - žáci si osvojí základní slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi v angl. mluvících zemích. 
4. ročník: 
Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, počítače, mapy, kopírovaný materiál.
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené i neřízené dialogy.
Projekty:
Christmas (Vánoce) - žáci si mírně rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi angl. mluvících zemí.
Easter (Velikonoce)

5. ročník: 
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v 
komunikačních situacích, práce se slovníkem.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).
Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky.
Projekty:
Halloween (svátek 31.10.) - žáci si připomenou slavení tohoto svátku v angl. mluvících zemích.
Christmas (Vánoce) - žáci si rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi v angl. mluvících zemích.
Easter (Velikonoce) - žáci si rozšíří slovní zásobu, seznámí se s velikonočními tradicemi angl. mluvících zemí. 
   

Využití disponibilních hodin 

První stupeň (celkem 16 hodin )

Disponibilní hodiny jsme použili na posílení výuky českého jazyka ve všech ročnících (po dvou hodinách týdně v 1. a 2. ročníku a ve 4. a 5. ročníku, jednu 

hodinu ve 3. ročníku) - celkem 9 hodin. 
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Na navýšení hodin matematiky ve 2. až 5. ročníku (po jedné vyučovací hodině týdně) - celkem 4 hodiny.  

V přírodovědě i vlastivědě jsme zařadili po půl hodině ve 4. ročníku a po hodině v 5. ročníku, tedy v oblasti Člověk a jeho svět - celkem 3 hodiny.

Druhý stupeň (celkem 18 hodin)

z pohledu ročníků: 

6. ročník (4 hodiny) – 2 hodiny v českém jazyce, po 1 hodině ve výchově ke zdraví a praktických činnostech

7. ročník (5 hodin) – 2 hodiny v matematice, po 1 hodině ve fyzice, přírodopisu a výtvarné výchově

8. ročník (4 hodin) – po 1 hodině v českém jazyce, matematice, dějepisu a zeměpisu

9. ročník (5 hodin) – po 1 hodině v českém jazyce, matematice, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu

z pohledu vzdělávacích oborů: 

• Jazyk a jazyková komunikace (4 hodiny) - 2 hodiny v českém jazyce v 6. ročníku, po 1 hodině v 8. a 9. ročníku 

• Matematika a její aplikace (4 hodiny) - 2 hodiny v 7. ročníku, po 1 hodině v 8. a 9. ročníku 

• Člověk a společnost (2 hodiny) - po 1 hodině v dějepisu v 8. a 9.ročníku 

• Člověk a příroda (5 hodin) - po 1 hodině ve fyzice v 7. ročníku, v přírodopisu v 7. a 9. ročníku a v zeměpisu v 8. a 9. ročníku 

• Umění a kultura (1 hodina - 1 hodina ve výtvarné výchově v 7. ročníku 

• Člověk a zdraví (1 hodina) - 1 hodina ve výchova ke zdraví v 6. ročníku 

• Člověk a svět práce (1 hodina) - 1 hodina v praktických činnostech v 6. ročníku 
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

9 9 8 8 8 5 4 5 5 61
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Název vyučovacího předmětu: Český jazyk – Čj

Předmět Český jazyk zcela pokrývá vzdělávací obor Český jazyk a literatura.
Charakteristika předmětu
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové 
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny 
jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit 
společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí 
předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby 
dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání 
okolního světa i sebe sama.
Cíle Čj
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:

1. pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a významného 
sjednocujícího činitele národního společenství

2. pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
3. rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i 

kulturního bohatství
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Název předmětu Český jazyk
4. rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
5. vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k 

vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
6. zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního 

vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
7. samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 

prameny i s texty různého zaměření
8. získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku 

prosazení sebe sama
9. individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení 

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

Očekávané výstupy na konci každého období
1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
� plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
� porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
� respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
� pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
� v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
� volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
� na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
� zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
� píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
� píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
� seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy - 2. období
žák
� čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
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Název předmětu Český jazyk
� rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
� posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
� reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
� vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
� rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
� volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
� rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
� píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
� sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
� rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
� porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
� porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
� rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
� užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
� spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
� rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky
� odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Očekávané výstupy - 2. období
žák
� porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
� rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
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Název předmětu Český jazyk
� určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
� rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
� vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
� odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
� užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
� píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
� zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
� čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
� vyjadřuje své pocity z přečteného textu
� rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
� pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy - 2. období
žák
� vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
� volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
� rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
� při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
� odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
� rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
� rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
� dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
� odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
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Název předmětu Český jazyk
komunikačnímu záměru
� v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči
� zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
� využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese 
referát
� uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování
� využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
� spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
� rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
� samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami
� správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
� využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
� rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
� v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí
� rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
� uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla
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Název předmětu Český jazyk
� rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
� formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo
� tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
� rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
� rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
� uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
� porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
� vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost 
je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se 
však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících 
se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při 
rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, 
např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a 
dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny 
informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 
schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům 
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život.
1.ročník - 9 hodin /týden
2.ročník – 9 hodin /týden
3. – 5. ročník – 8 hodin /týden
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Název předmětu Český jazyk
6. ročník – 5 hodin/týden
7. ročník- 4 hodiny/týden
8. ročník - 5 hodiny/týden
9. ročník - 5 hodin /týden                

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání – připravujeme je na celoživotní učení
- ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující
- učíme žáky vyhledávat , zpracovávat a používat potřebné informace 

Kompetence k řešení problémů:
- na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají

Kompetence komunikativní:
- podporujeme různé formy komunikace
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
- učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích

Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k práci v týmech, aby mohli vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- vedeme žáky ke kritickému hodnocení práce týmu, svojí práce a práce ostatních členů týmu
- podporujeme integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
- na modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
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Název předmětu Český jazyk

Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy chválíme
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní 
podmínky
Kompetence digitální:
- žáci využívají digitální vzdělávací zdroje při výuce

   

Český jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné
slova – čtení otevřených slabik ve slovech, čtení 
zavřených slabik na konci slov, slova se skupinou dvou 
souhlásek, čtení slov se slabikotvornými souhláskami, 
slova s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a dy, ty, ny a 
se shluky souhlásek
hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
uspořádání slov ve větě
interpunkční znaménka
délka samohlásek

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

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

nadpis, článek, řádek, odstavec
porozumění přečteným větámČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti poslech, vyprávění, dramatizace
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Český jazyk 1. ročník

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

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

prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, 
oslovení

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

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

rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza a analýza

poslech, vyprávění, dramatizaceČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči recitace

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

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

poslech, vyprávění, dramatizace

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

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

poslech, vyprávění, dramatizace

porozumění přečteným větámČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
recitace

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti porozumění přečteným větám

hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
délka samohlásek
recitace

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p dbá na správnou výslovnost, 
tempo řeči a pravidelné dýchání

písmo psací a tiskací
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

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

příprava na psaní

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen 

psaní – písmeno, slabika, slovo

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky psaní – písmeno, slabika, slovo

poslech, vyprávění, dramatizaceČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
diktát slov, jednoduch. vět
písmena malá, velká, tiskací, psací
délka samohlásek

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost

diktát slov, jednoduch. vět
písmena malá, velká, tiskací, psacíČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním(mdú) příprava na psaní
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Český jazyk 1. ročník

příprava na psaní
psaní prvků písmen a číslic

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

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

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

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

prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, 
oslovení

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

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

psaní jednoduchých vět (opis, přepis, diktát)

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty psaní jednoduchých vět (opis, přepis, diktát)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Český jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
plynulé čtení jednoduchých textůČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

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

pořadí vět v textuČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti vlastní jména osob a zvířat

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou slovní přízvuk
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Český jazyk 2. ročník

čtení hlasité a tichénesprávnou nebo nedbalou výslovnost nebo nedbalou výslovnost
soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy

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

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

základní formy společenského styku

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

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

slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek

věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazenéČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

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

Slova opačného významu

slovní druhy: postatná jména, slovesa, předložkyČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

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

slovní druhy - správné tvary přídavných jmen

věta jednoduchá, souvětí
pořádek slov ve větě

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

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

umísťování diakritických znamének
druhy větČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

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

pořádek slov ve větě

plynulé čtení jednoduchých textůČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
čtení hlasité a tiché

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

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy

tvary písmen abecedyČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké 
abecedy opis, přepis

slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek
znělé a neznělé souhlásky na konci slov

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišovat jejich 
délku) a souhlásky

spojování písmen, slabik
slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek
čtení hlasité a tiché

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky

spojování písmen, slabik
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Český jazyk 2. ročník

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

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

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

vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

plynulé čtení jednoduchých textů
čtení hlasité a tiché

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

soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

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

báseň, verš, rým

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

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
říkanky a básničky

báseň, verš, rým

plynulé čtení jednoduchých textůČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 
ilustrací vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

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

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

opis, přepis

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

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

opis, přepis

tvary písmen abecedyČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním(mdú) opis, přepis

tvary písmen abecedyČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen

opis, přepis

slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásekČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
význam slabiky pro dělení slov

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby diktát slov, vět

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost 

diktát slov, vět

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
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Český jazyk 2. ročník

prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

řeči v běžných školních i mimoškolních situacích základní formy společenského styku

vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
jednoduchý popis

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

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

děj - základ vypravování
text a ilustraceČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 

a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich jednoduchý příběh vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

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

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

děj - základ vypravování

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

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

porozumění textu, práce s ním

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného pohádkové a reálné prostředí

ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu čtení hlasité a tiché

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost 

soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy

seřadí slova podle abecedy řadí slova podle abecedy

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

písmeno ě ve slovech

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky znělé a neznělé souhlásky

tvoří otázky a odpovídá na ně otázky a odpovědi

určuje samohlásky a souhlásky samohlásky a souhlásky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
individuální četbaČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti četba krátkých i delších textů s porozuměním

souvislé jazykové projevyČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

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

členění jazykového projevu
souvislé jazykové projevy

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

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

společenský styk a jeho formy
popis
úprava zápisu
dopis, adresa

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

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

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

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

nauka o slově – slovo a skutečnost, synonyma, 
opozita, slova příbuzná

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

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

slovní druhy

slovní druhyČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ohebné, neohebné
podstatná jména
slovesa – pojmenování děje, tvary sloves, časování

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

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

mluveném projevu
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věta jednoduchá a souvětíČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

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

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

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

druhy vět

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

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

vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v z

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

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty četba krátkých i delších textů s porozuměním

otázky a odpovědiČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
četba krátkých i delších textů s porozuměním

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

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

vypravování

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

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen

úprava zápisu

hláskosloví
stavba slova
tvary písmen

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

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky

opis, přepis
znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slovČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
diktát

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

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost

tvary písmen

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

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty osnova
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ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 
vlastních jménech 

vlasní jména měst, vesnic, hor a řek

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

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

vypravování

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

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

společenský styk a jeho formy

vypravováníČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči kontrola vlastního projevu

stylizace a kompozice
souvislé jazykové projevy
vypravování
popis

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

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

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

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

Ilustrace, reprodukce textu

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

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

próza, poezie

vypravování
kontrola vlastního projevu

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

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

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

próza, poezie

četba krátkých i delších textů s porozuměnímČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností Ilustrace, reprodukce textu
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
říkanky a básničky 

próza, poezie

souvislé jazykové projevy
otázky a odpovědi

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 
ilustrací

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

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

opis, přepis
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projev projev
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Český jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Nauka o slověČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 

stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

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

Význam slov

Nauka o slově
Stavba slova
O některých předponách a předložkách

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

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

Tvarosloví
Slovní druhy
Podstatná jména – skloňování podstatných jmen
Slovesa – časování

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

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

Slovesný způsob
Spisovná a nespisovná slovaČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 

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

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

neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Skladba
Stavba věty

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

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

Souvětí a jeho stavba
PravopisČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách Psaní i/y a í/ý po písmenech označujících obojetné 

souhlásky uvnitř slov
PravopisČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu Podmět a přísudek

Slovní druhy
Podstatná jména – skloňování podstatných jmen

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

Slovesa – časování
Stavba větyČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 

druhy vět podle postoje mluvčího Souvětí a jeho stavba
PravopisČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 

a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik Psaní i/y a í/ý po písmenech označujících obojetné 
souhlásky uvnitř slov
Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel 
ilustrátor, čtenář.
Mluvený projev

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

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

Písemný projev
Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel 
ilustrátor, čtenář.
Čtení a naslouchání

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

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

Mluvený projev
Pohádka, hádanka, říkanka, báseň.ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh
Mluvený projev

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního představení podle daných 

Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel 
ilustrátor, čtenář.
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otázek Mluvený projev
Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel 
ilustrátor, čtenář.
Čtení a naslouchání

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a 
reprodukuje je podle jednoduché osnovy

Mluvený projev
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a 
jejich vlastnosti 

Mluvený projev

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

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

Tiché čtení

Písemný projev
Adresa, blahopřání, pozdrav
Oznámení, pozvánka

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

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

Vyplňování tiskopisů
Adresa, blahopřání, pozdravČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení Oznámení, pozvánka

Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel 
ilustrátor, čtenář.
Mluvený projev
Písemný projev

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

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

Popis činnosti a popis pracovního postupu
Mluvený projev
Pozdrav, omluva, prosba, vzkaz. Rozhovor

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

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

Telefonování
Mluvený projevČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

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

Spisovná a nespisovná slova
Citové zabarvení
Pozdrav, omluva, prosba, vzkaz. Rozhovor
Telefonování

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

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

Adresa, blahopřání, pozdrav
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Popis činnosti a popis pracovního postupu
Mluvený projev
Pozdrav, omluva, prosba, vzkaz. Rozhovor
Telefonování
Písemný projev

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému 
vyjadřování

Popis činnosti a popis pracovního postupu
Mluvený projevČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo řeči Telefonování
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu Tiché čtení

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného pohádkové a reálné prostředí

seřadí slova podle abecedy abecední řazení slov

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

Pravopis

Nauka o slověsprávně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
Pravopis

tvoří otázky a odpovídá na ně Mluvený projev

určuje samohlásky a souhlásky Stavba slova

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Český jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

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

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

Stavba slova

Stavba slova
Skupiny hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky, 
skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

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

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

Tvarosloví
Tvarosloví
Slovní druhy
Podstatná jména – mluvnické kategorie
Přídavná jména – druhy, skloňování
Zájmena – druhy
Číslovky – druhy
Slovesa – mluvnické kategorie, slovesné způsoby

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

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

Skladební dvojice, podmět a přísudek
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

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

Stavba slova

Podstatná jména – mluvnické kategorie
Slovesa – mluvnické kategorie, slovesné způsoby

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

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

Skladba
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Skladební dvojice, podmět a přísudek
SkladbaČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

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

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

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje Věta jednoduchá a souvětí

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

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách Psaní slov s i/y po obojetných souhláskách v kořenu, 

předponě a příponě
Pravopis
Podstatná jména – mluvnické kategorie
Slovesa – mluvnické kategorie, slovesné způsoby

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

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

Skladební dvojice, podmět a přísudek
Tvarosloví
Slovní druhy
Podstatná jména – mluvnické kategorie
Slovesa – mluvnické kategorie, slovesné způsoby

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

Skladební dvojice, podmět a přísudek
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 
druhy vět podle postoje mluvčího

Řeč přímá a nepřímá
PravopisČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 

a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik Psaní slov s i/y po obojetných souhláskách v kořenu, 
předponě a příponě
Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Volná reprodukce přečteného textu
Výchova ke čtenářství- výběr společné četby

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

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

Zápis textu z učebnice, poznámky
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesuČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

46

Český jazyk 5. ročník

Pohádka, pověst, bajka, dobrodružný příběh, comics
Recitace básně. Verš, rým
Reprodukce přečteného textu
Řeč přímá a nepřímá
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Pohádka, pověst, bajka, dobrodružný příběh, comics
Recitace básně. Verš, rým
Reklama

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

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

Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 
vyplnění tiskopisu
Pohádka, pověst, bajka, dobrodružný příběh, comicsČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy Recitace básně. Verš, rým

Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Předčítání textu
Volná reprodukce přečteného textu
Výchova ke čtenářství- výběr společné četby
Tiché čtení, hlasité čtení

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh

Dorozumíváme se beze slov
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesuČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého 

filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek

Osnova

Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Volná reprodukce přečteného textu
Reprodukce přečteného textu

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a 
reprodukuje je podle jednoduché osnovy

Osnova
Pohádka, pověst, bajka, dobrodružný příběh, comicsČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a 

jejich vlastnosti Zápis textu z učebnice, poznámky
Recitace básně. Verš, rýmČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
Zápis textu z učebnice, poznámky
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Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Předčítání textu
Tiché čtení, hlasité čtení

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

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

Zápis textu z učebnice, poznámky
Reklama
Zápis textu z učebnice, poznámky

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

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

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

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

Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 
vyplnění tiskopisu
Volná reprodukce přečteného textuČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 

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

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

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 

vyplnění tiskopisu
ReklamaČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 

reklamě
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě Dorozumíváme se beze slov

Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Předčítání textu
Volná reprodukce přečteného textu
Recitace básně. Verš, rým
Reprodukce přečteného textu

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

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

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

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

Rozhovory

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

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

Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 
vyplnění tiskopisu

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

vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

Pravopis
Reprodukce přečteného textu

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

Pravopis
Rozhovory

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému 
vyjadřování

Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 
vyplnění tiskopisu
Volná reprodukce přečteného textu
Reprodukce přečteného textu

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, 
přízvuk, pauzy a tempo řeči

Rozhovory
Pravopis
Reprodukce přečteného textu

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a 
děje

Dorozumíváme se beze slov
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty Zápis textu z učebnice, poznámky

Pravopis
Zápis textu z učebnice, poznámky
Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, 
vyplnění tiskopisu

ČJL-5-1-09p popíše správně a přehledně jednoduchá 
sdělení

Výpisky do sešitů
Zápis textu z učebnice, poznámkyČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery 

mezi slovy Výpisky do sešitů
Zápis textu z učebnice, poznámkyČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo
Výpisky do sešitů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

   

Český jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Zvuková stránka jazyka
-hlásky
-spisovná a nespisovná výslovnost

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

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

-zvuková stránka slova a věty
-obecná a vlastní
-tvoření tvarů
Slovník spisovné češtiny

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

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

Jazykověda a její složky
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Pravidla českého pravopisuČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

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

Slovník spisovné češtiny

Opakování slovních druhů
Podstatná jména
-mluvnické kategorie
-konkrétní a abstraktní
-pomnožná,hromadná,látková
-obecná a vlastní
-procvičování podle vzorů
-odchylky od pravidelného skloňování
-používání jazykových příruček
-skloňování pomnožných jmen místních /region/
Přídavná jména
-druhy
-stupňování
-skloňování
-jmenné tvary
Zájmena
-druhy zájmen
-skloňování podle vzorů ten a náš
-skloňování zájmena jenž, já
-skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen
Číslovky
-druhy číslovek
-skloňování číslovek
Slovesa
-podmiňovací způsob

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

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

-užívání slovesných časů
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě Rozvrstvení národního jazyka
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tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace

-řeč a jazyk

Průběžně: opakování pravopisných jevů
-přivlastňovací příd.jm.
-pravopis koncovek

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

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

-interpunkce v souvětí
Skladba
Větné členy
-základní skladební dvojice
-shoda přísudku s podmětem
-přívlastek
-předmět
-příslovečné učení
Věta jednoduchá
Souvětí
-určování vět hlavních a vedlejších
-grafické znázornění souvětí

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

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

-spojovací výrazy
Rozvrstvení národního jazyka
-řeč a jazyk

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

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

Jazykověda a její složky
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu 

Pravidla českého pravopisu

Podstatná jména
-skloňování pomnožných jmen místních /region/
Přídavná jména
-skloňování
Zájmena

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa

Slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný -spisovná a nespisovná výslovnost
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jazyk -zvuková stránka slova a věty
Věta jednoducháČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
Souvětí

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami 

Průběžně: opakování pravopisných jevů

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov Průběžně: opakování pravopisných jevů

Průběžně: opakování pravopisných jevů
-základní skladební dvojice

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

-shoda přísudku s podmětem
Úvod k výuce slohu
-projev mluvený a psaný, komunikace, stylistika
Průběžně:

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

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

-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s 
ostatními při řešení úkolů
Jednoduché komunikační žánry
Průběžně:

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

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

-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s 
ostatními při řešení úkolů

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

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

hromadné sdělovací prostředky

-projev mluvený a psaný, komunikace, stylistika
Jednoduché komunikační žánry
Průběžně:

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

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

-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s 
ostatními při řešení úkolů
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
-poštovní poukázky
-podací lístek
-telegram, SMS

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

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

Jednoduché komunikační žánry
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-vzkaz
-inzerát
-objednávka
-zpráva a oznámení
-SMS
Dopis
Popis a jeho funkce
-popis budovy
-popis místnosti
-popis osoby
-popis krajiny
-popis pracovního postupu
Vypravování
-dějová posloupnost
-jazykové prostředky ve vypravování
-osnova vypravování
-vyprávění podle obrázků
-dokončení příběhu
Průběžně:ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

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

-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s 
ostatními při řešení úkolů
Výtah a výpisky
-výtah

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

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

-výpisky

Dopis
Popis a jeho funkce
-popis budovy

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

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

-popis místnosti
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-popis osoby
-popis krajiny
-popis pracovního postupu
Vypravování
-dějová posloupnost
-jazykové prostředky ve vypravování
-osnova vypravování
-vyprávění podle obrázků
-dokončení příběhu
Úvod k výuce slohu
-projev mluvený a psaný, komunikace, stylistika
Průběžně:

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text

-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s 
ostatními při řešení úkolů

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 

-projev mluvený a psaný, komunikace, stylistika

Dopis
Popis a jeho funkce
-popis budovy
-popis místnosti
-popis osoby
-popis krajiny
-popis pracovního postupu
Vypravování
-dějová posloupnost
-jazykové prostředky ve vypravování
-osnova vypravování
-vyprávění podle obrázků

ČJL-9-1-09p; ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma

-dokončení příběhu
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, připravuje si referáty o přečtených knihách, čtením 
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jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

nahlas

jazykové prostředky literaturyČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora poezie, próza, drama, film

poezie, próza, drama, film
dokáže získat z různých zdrojů další informace k 
probíranému učivu,
zdokonaluje výrazné čtení, navštěvuje školní knihovnu, 
orientuje se

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

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

v knihovnickém systému, čtením si obohacuje slovní 
zásobu,

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

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

poezie, próza, drama, film

lidová slovesnost
mýty,báje
pohádky
pověsti
dobrodružná literatura
literatura s dětským hrdinou
fantastická literatura

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

rozšiřuje vědomosti a rozvíjí myšlení
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení 

poezie, próza, drama, film

dobrodružná literatura
literatura s dětským hrdinou

má pozitivní vztah k literatuře

fantastická literatura
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Český jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Opakování ze 6.ročníkuČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova Slovní zásoba a její obohacování

Slovní zásoba a její obohacováníČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 

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

-slovotvorba
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-odvozování
-odvozování podstatných jmen
-odvozování přídavných jmen
-odvozování sloves
-skládání

pojmenování, zvláště ve frazémech pojmenování, zvláště ve frazérech

-zkracování
Nauka o významu slov
-význam slova
-synonyma a homonyma

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

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

-psaní vlastních jmen
Opakování ze 6.ročníku
Tvarosloví
-opakování
-skloňování zájmena jenž
-slovesa
-příslovce, příslovečné spřežky
-stupňování příslovcí
-předložky
-spojky
-částice

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

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

-citoslovce
Nauka o významu slov
-význam slova
-slova jednoznačná a mnohoznačná
-slovo a sousloví
-synonyma a homonyma
-slova citově zabarvená

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

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

-odborné názvy
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických Opakování ze 6.ročníku
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Tvarosloví
-opakování
-slovesný rod
Skladba
-druhy vět podle postoje mluvčího
-věty dvojčlenné, jednočlenné,
-větné ekvivalenty
-podmět
-přísudek
-předmět
-příslovečné určení
-přívlastek
-doplněk
/-přístavek/
Druhy vedlejších vět
-v.v.podmětná
-v.v.předmětná
-v.v.příslovečné
-v.v.přívlastková
-v.v.doplňková

jednotek ve větě a v souvětí jednotek ve větě a v souvětí

-v.v.přísudková
Skladba
-druhy vět podle postoje mluvčího
-věty dvojčlenné, jednočlenné,
-větné ekvivalenty
Druhy vedlejších vět
-v.v.podmětná
-v.v.předmětná

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

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

-v.v.příslovečné
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-v.v.přívlastková
-v.v.doplňková
-v.v.přísudková
Procvičování pravopisu
-vyjmenovaná slova
-koncovky podstatných jmen
-koncovky přídavných jmen
-shoda přísudku s podmětem
Opakování ze 6.ročníkuČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

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

Opakování ze 6.ročníkuČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
-psaní vlastních jmen
-odvozování podstatných jmen
-odvozování přídavných jmen
-odvozování sloves
-skloňování zájmena jenž

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa

-slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný 
jazyk 

Opakování ze 6.ročníku

SkladbaČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
-druhy vět podle postoje mluvčího
-slovotvorba
-odvozování

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami

-předložky
TvaroslovíČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
-opakování
Skladba
-podmět

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

-přísudek
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spolupracuje ve skupině, využívá získané znalosti a 
zkušenosti

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

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

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 
budoucnost, si vytváří komplexnější pohled na různé 
jevy

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

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

hromadné sdělovací prostředky

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

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

rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní 
zásobu

Výtah
Žádost
Životopis

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

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

Vypravování
Popis
-uměleckého díla
-výrobku
-pracovního postupu
Charakteristika

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

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

Líčení krajiny
Popis
-výrobku

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

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

-pracovního postupu

Popis
Charakteristika
Líčení krajiny
Výtah

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

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

Vypravování
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní 
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zásobu
spolupracuje ve skupině, využívá získané znalosti a 
zkušenosti

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

reprodukuje text

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 
budoucnost, si vytváří komplexnější pohled na různé 
jevy
rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní 
zásobu
spolupracuje ve skupině, využívá získané znalosti a 
zkušenosti

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 
budoucnost, si vytváří komplexnější pohled na různé 
jevy
Popis
Charakteristika
Líčení krajiny
Výtah
Žádost
Životopis

ČJL-9-1-09p; ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby,pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma

Vypravování
Připravuje si referáty o přečtených knihách a 
shromažďuje informace o autorech
Formuluje vlastní názory na četbu, popř. divadelní 
nebo filmové představení.
Pracuje s literárním textem.

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

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

Navštěvuje školní knihovnu, dokáže získat informace z 
internetu.

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

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

Připravuje si referáty o přečtených knihách a 
shromažďuje informace o autorech
drama, film – scénářČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení Formuluje vlastní názory na četbu, popř. divadelní 
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představení a názory na umělecké dílo a názory na umělecké dílo nebo filmové představení.
bajka
povídka
poezie
balada
romance
drama, film – scénář
pověsti
pohádky
dobrodružná literatura
humorná literatura

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

ČJL-9-3-05 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

science fiction
drama, film – scénář
Formuluje vlastní názory na četbu, popř. divadelní 
nebo filmové představení.

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

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

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

Pracuje s literárním textem.

drama, film – scénářČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení Formuluje vlastní názory na četbu, popř. divadelní 

nebo filmové představení.
bajka
povídka
poezie
balada
romance
drama, film – scénář
pověsti
pohádky

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

dobrodružná literatura



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

63

Český jazyk 7. ročník

humorná literatura
science fiction
dobrodružná literatura
humorná literatura
science fiction
Připravuje si referáty o přečtených knihách a 
shromažďuje informace o autorech
Formuluje vlastní názory na četbu, popř. divadelní 
nebo filmové představení.
Pracuje s literárním textem.

má pozitivní vztah k literatuře

Navštěvuje školní knihovnu, dokáže získat informace z 
internetu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Český jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
-nauka o tvoření slov
-slova přejatá
Tvarosloví
-skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

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

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

-užití vlastních jmen v textu
-nauka o tvoření slov
-slova přejatá
Tvarosloví
-skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

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

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

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

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

Jazykové příručky

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

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

Slovesný vid

Obecné výklady o českém jazyceČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační -slovanské jazyky
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komunikační situace situace -útvary českého jazyka a jazyková kultura
Skladba opakování
-věta jednoduchá a souvětí
-druhy vedlejších vět
Významové poměry mezi souřadně spojenými 
hlavními větami,
souvětí souřadně, hlavní věty
-poměr slučovací
-poměr odporovací
-poměr stupňovací
-poměr vylučovací
-poměr příčinný
-poměr důsledkový
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí
Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími 
větami
Souvětí souřadné a podřadné

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

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

Jazykové rozbory, složitější souvětí
Pravopis
-psaní i/y v koncovkách a ve vyjmenovaných slovech
-psaní předpon s-, z-, vz-
-psaní předložek s/se, z/ze

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

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

-psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Obecné výklady o českém jazyceČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití -útvary českého jazyka a jazyková kultura
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu 

Jazykové příručky

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

Tvarosloví
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ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný 
jazyk 

-útvary českého jazyka a jazyková kultura

-věta jednoduchá a souvětíČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
Souvětí souřadné a podřadné
-psaní předpon s-, z-, vz-ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 

předložkami -psaní předložek s/se, z/ze
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov -psaní i/y v koncovkách a ve vyjmenovaných slovech

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem 

-psaní i/y v koncovkách a ve vyjmenovaných slovech

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

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

rozvíjí písemný i ústní projev, obohacuje si slovní 
zásobu, využívá získané vědomosti a zkušenosti

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

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

hromadné sdělovací prostředky

Výtah
Charakteristika literární postavy
Výklad

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

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

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

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

mluvený projev

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

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

Výklad

Výtah
Charakteristika literární postavy
Výklad

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

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

Líčení
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Úvaha
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

porozumění textu, jeho reprodukce

rozvíjí písemný i ústní projev, obohacuje si slovní 
zásobu, využívá získané vědomosti a zkušenosti

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk

porozumění textu, jeho reprodukce
Výtah
Charakteristika literární postavy
Výklad
Líčení

ČJL-9-1-09p; ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma Úvaha

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).

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

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

porozumění textu, jeho reprodukce
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

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

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).

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

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

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).

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

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

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

68

Český jazyk 8. ročník

starší literatura
-starší česká literatura

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

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

literatura 2.pol.19. stol.
starší literatura
-Bible
-starší česká literatura
husitská literatura
humanismus a renesance
pobělohorské období
klasicismus, osvícenství
národní obrození
romantismus
realismus

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

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

literatura 2.pol.19. stol.
starší literatura
-Bible
-starší česká literatura
husitská literatura
humanismus a renesance
pobělohorské období
klasicismus, osvícenství
národní obrození
romantismus
realismus

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

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

literatura 2.pol.19. stol.
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

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

literární, dramatické a filmové zpracování děl

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

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

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
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navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).
Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).

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

porozumění textu, jeho reprodukce
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení 

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).
starší literatura
-starší česká literatura

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

literatura 2.pol.19. stol.
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v 
oblasti literatury 

Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).
Pracuje s literárním textem, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, diskutuje o četbě a divadelních 
představeních, které shlédl, formuluje své dojmy, 
navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí 
činnosti (časopis, soutěže).
porozumění textu, jeho reprodukce

má pozitivní vztah k literatuře

literární, dramatické a filmové zpracování děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Český jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Slovní zásoba a význam slova
-slovo, sousloví, věcné významy slov
-odborné názvy, slova domácí a cizí
Zvuková stránka jazyka
-hlásky a hláskové skupiny

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

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

-větný přízvuk a melodie
-rozvoj slovní zásoby
-synonyma, antonyma, homonyma
Nauka o tvoření slov

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

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

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

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

-jazykověda a její disciplíny, jazykové příručky

Tvarosloví
-slovní druhy
-podstatná jména
-přídavná jména
-zájmena
-číslovky
-slovesa, být, přechodníky, slovesné třídy
-příslovce

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

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

-předložky a spojky
-věty podle postoje mluvčího
-nepravidelnosti větné stavby

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

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

Pravopis
-lexikální, tvaroslovný, skladební

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

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

-vlastní jména
Skladba
-stavba věty a souvětí
-věty dvojčlenné a jednočlenné
-větné ekvivalenty
-věta jednoduchá a souvětí
-větné členy, přístavek
-druhy vedlejších vět
-významové poměry
-složité souvětí
Pravopis

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

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

-lexikální, tvaroslovný, skladební



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

72

Český jazyk 9. ročník

Obecné výklady o jazyce
-projev mluvený a psaný, řeč, jazyk

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

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

-jazyky slovanské, vývoj a útvary Čj
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu 

-jazykověda a její disciplíny, jazykové příručky

Tvarosloví
-slovní druhy
-podstatná jména
-přídavná jména
-zájmena

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa

-slovesa, být, přechodníky, slovesné třídy
Obecné výklady o jazyceČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný 

jazyk -projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
SkladbaČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí

-věta jednoduchá a souvětí
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami 

-lexikální, tvaroslovný, skladební

PravopisČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
-lexikální, tvaroslovný, skladební
PravopisČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 

podmětem -lexikální, tvaroslovný, skladební
Funkční styly, porozumění textuČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

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

Slohové útvary dle výběru žáků

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

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

Publicistické styly, hromadné sdělovací prostředky

Publicistické styly, hromadné sdělovací prostředkyČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

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

Funkční styly, porozumění textu
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ProslovČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

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

Diskuse

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

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

Diskuse

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

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

Úvaha

Výklad
Popis
-popis pracovního postupu
-popis uměleckého díla
-subjektivně zabarvený popis
-charakteristika
Vypravování
Úvaha
Proslov
Diskuse

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

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

Fejeton, reportáž
Funkční styly, porozumění textuČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

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

Slohové útvary dle výběru žáků

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

Funkční styly, porozumění textu

-projev mluvený a psaný, řeč, jazykČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk Diskuse

PopisČJL-9-1-09p; ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; Vypravování
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popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma

současná literaturaČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

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

česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura

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

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

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

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

vlastní texty, knihovny, poznatky z různých zdrojů

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

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

současná literatura

česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura

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

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

světová literatura
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich česká moderna
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1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura

významné představitele v české a světové literatuře významné představitele v české a světové literatuře

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

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

vlastní texty, knihovny, poznatky z různých zdrojů

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

orientace v textu, hlavní myšlenky

česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura

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

světová literatura
česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura

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

světová literatura
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Český jazyk 9. ročník

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v 
oblasti literatury 

vlastní texty, knihovny, poznatky z různých zdrojů

česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura
světová literatura

má pozitivní vztah k literatuře

vlastní texty, knihovny, poznatky z různých zdrojů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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5.2 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk

Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 
v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti 
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 
mezinárodních projektech.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk
1. stupeň
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 1. období
žák
• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem 
času pro porozumění
• používá abecední slovník učebnice
Receptivní řečové dovednosti
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Název předmětu Anglický jazyk
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové 
materiály) a využívá je při
své práci
• čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
• používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; 
vyplní své základní
údaje do formulářů
• reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne 
požadovanou
informaci
Učivo
• pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování
• jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
• tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, 
tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje
• slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
• základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, 
tvorba otázky
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Název předmětu Anglický jazyk
a záporu, pořádek slov ve větě
2. stupeň
Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální 
opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a 
probíranými
tematickými kruhy
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
• vyžádá jednoduchou informaci
Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Učivo
• jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, 
reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, 
souhlas/nesouhlas,
setkání, společenský program
• základní vztahy - existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? 
Který? Jak?…),
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Název předmětu Anglický jazyk
kvantitativní (Kolik?…)
• tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, 
dotazník, sport, péče
o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní 
prostředí
příslušných jazykových oblastí a České republiky
• slovní zásoba a tvoření slov
• gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím 
jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených 
znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích 
studovaného jazyka a k práci s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi 
zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Formy realizace: Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 
(písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), 
hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty
Časová dotace 3 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků, zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují 
informace

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Anglický jazyk
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: - kladení vhodných otázek, umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní:
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi 
žáky, vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedení žáků k tomu, aby na 
základě jasných kritérií hodnotili své činnosti, podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské:
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů, vedení žáků k diskusi, vedení žáků ke 
vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním 
tempu žáků
Kompetence digitální:
- žáci využívají digitální vzdělávací zdroje při výuce

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

3. ročník:
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené/doplňování dle 
vzoru/ i neřízené dialogy, obrazový materiál, kartičky. Začínáme ústním kurzem s vyloučením psaní, psaná 
podoba jazyka se přidá asi po 4 měsících.
Projekty:
Christmas (Vánoce) - žáci si osvojí základní slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními 
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Název předmětu Anglický jazyk
tradicemi v angl. mluvících zemích.
4. ročník:
Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, počítače, 
mapy, kopírovaný materiál.
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené i neřízené dialogy.
Projekty:
Christmas (Vánoce) - žáci si mírně rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními 
tradicemi angl. mluvících zemí.
Easter (Velikonoce)

5. ročník:
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění).
Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné 
pomůcky.
Projekty:
Halloween (svátek 31.10.) - žáci si připomenou slavení tohoto svátku v angl. mluvících zemích.
Christmas (Vánoce) - žáci si rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi v 
angl. mluvících zemích.
Easter (Velikonoce) - žáci si rozšíří slovní zásobu, seznámí se s velikonočními tradicemi angl. mluvících zemí.

   

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Anglický jazyk 3. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)

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

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

Komentář
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)

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

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

Meals. (Jídlo)
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Anglický jazyk 3. ročník

Komentář
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)

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

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

Komentář
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)

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

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

Komentář
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
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Anglický jazyk 3. ročník

Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)

slova či slovního spojení slova či slovního spojení

Komentář
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)
Alphabet. (Abeceda)
Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)

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

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

Komentář
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
Colours. (Barvy)

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

Alphabet. (Abeceda)
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Anglický jazyk 3. ročník

Numbers 0-100. (Čísla)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My family. (Rodina)
Our house. Our flat. My room. (Náš dům. Náš byt. Můj 
pokoj)
Velká Británie, britská města (seznámení)
My toys. (Hračky)
Body. (Tělo)
Animals. Pets. (Zvířata. Domácí mazlíčci)
Meals. (Jídlo)
Komentář

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.

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

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností Přivlastňovací zájmena.
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Anglický jazyk 4. ročník

Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.
Přivlastňovací zájmena.
Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.

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

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu Přivlastňovací zájmena.
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Anglický jazyk 4. ročník

Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.
Přivlastňovací zájmena.
Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.

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

Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.

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

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat Přivlastňovací zájmena.
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Anglický jazyk 4. ročník

Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.
Přivlastňovací zájmena.
Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.

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

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

Přivlastňovací zájmena.
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Anglický jazyk 4. ročník

Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.
Přivlastňovací zájmena.
Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Základní předložky místní a časové.

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

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Přivlastňovací zájmena.
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Anglický jazyk 4. ročník

Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“, „to have got“, "to like", "can".
Vazba "there is", "there are".
Přivlastňovací pád.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,
prostém a průběhovém.
Zápor ve větě.
Gerundium.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov.

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací v 
přítomném čase,

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

Opakování a procvičování probraného učiva

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

Opakování a procvičování probraného učiva

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje Opakování a procvičování probraného učiva

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk Opakování a procvičování probraného učiva

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu) 

Opakování a procvičování probraného učiva

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

Opakování a procvičování probraného učiva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Anglický jazyk 4. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.

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

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

Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
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Anglický jazyk 5. ročník

Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.

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

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

Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.

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

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

Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
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Anglický jazyk 5. ročník

Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.

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

Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.

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

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

Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.

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

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

Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
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Anglický jazyk 5. ročník

Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.

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

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

Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)

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

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

Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
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Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.

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

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

Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
Opakování a procvičování probraného učiva.
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Přítomný čas prostý.

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

Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

Opakování a procvičování probraného učiva.

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

Opakování a procvičování probraného učiva.

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje Opakování a procvičování probraného učiva.
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CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk Opakování a procvičování probraného učiva.

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu) 

Opakování a procvičování probraného učiva.

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

Opakování a procvičování probraného učiva.

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka Opakování a procvičování probraného učiva.

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Opakování a procvičování probraného učiva.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   

Anglický jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena

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

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně rozhovory – popis dějů, místa
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tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
rozhovory – popis dějů, místa

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
správná výslovnost slovní zásoby, nácvik výslovnosti 
textů a cvičení, využití říkanek, písní k zapamatování 
hovorových obratů v anglickém jazyce
přítomný čas prostý a průběhový
rozhovory – popis dějů, místa
vazba I´m going to, (I must)
počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí

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

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

základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
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předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
správná výslovnost slovní zásoby, nácvik výslovnosti 
textů a cvičení, využití říkanek, písní k zapamatování 
hovorových obratů v anglickém jazyce
přítomný čas prostý a průběhový
rozkazovací způsob – rozkaz přímý a nepřímý (Let´s ...)
rozhovory – popis dějů, místa
vazba I´m going to, (I must)
počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen
tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
přítomný čas prostý a průběhový

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena

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

přítomný čas prostý a průběhový
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základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
přítomný čas prostý a průběhový
vazba I´m going to, (I must)
počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
přítomný čas prostý a průběhový
rozkazovací způsob – rozkaz přímý a nepřímý (Let´s ...)
vazba I´m going to, (I must)
počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
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příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 

pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
přítomný čas prostý a průběhový

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
správná výslovnost slovní zásoby, nácvik výslovnosti 
textů a cvičení, využití říkanek, písní k zapamatování 
hovorových obratů v anglickém jazyce
přítomný čas prostý a průběhový

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena

CJ-9-3-01p prozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 

pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena

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

předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
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předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
správná výslovnost slovní zásoby, nácvik výslovnosti 
textů a cvičení, využití říkanek, písní k zapamatování 
hovorových obratů v anglickém jazyce
přítomný čas prostý a průběhový
rozkazovací způsob – rozkaz přímý a nepřímý (Let´s ...)
vazba I´m going to, (I must)
počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen
tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí
základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní 
zájmena, tázací zájmena
předložky místa, předložky času, značení časových 
úseků (between, behind, in near, next to) (at, in, on)
předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a 
času, vyjádření přání a potřeb (want, need)
minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
přítomný čas prostý a průběhový
rozhovory – popis dějů, místa
vazba I´m going to, (I must)
stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. 
jm., stupňování příslovcí
nepravidelné tvary přídavných jmen

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

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

tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, reálie zemí 
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příslušných jazykových oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce

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

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

užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
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nepřímá otázka
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky

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

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

tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be

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

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

ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
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užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky

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

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

tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)

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

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

frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
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Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
vyhledávání ve slovníku
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
práce se slovníkem
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky

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

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

tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování

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

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

přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
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question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
žádání a poskytování osobních informacíCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
zápisy krátkých zpráv a informací
zápisy krátkých zpráv a informací
vyhledávání ve slovníku
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
práce se slovníkem

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

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

ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
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užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
question tags, příslovce v anglické větě
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
ukazovací zájmena (this-these, that (those), 
podmínkové věty v ang. jazyce
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka

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

tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 

příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
žádání a poskytování osobních informacíCJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se 

týkají jeho osoby SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
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frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- 
Will – budoucí čas prostý ve větách, vazba there will 
be
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka
tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
žádání a poskytování osobních informací
přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití 
slovníku
SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, 
užití příslovcí, modální slovesa (can/can´t)
užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení 
časových výrazů, sloveso can (could, be able to …), 
nepřímá otázka

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

tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
the symbols of the United Kingdom, A trip to New 
York – konverzační chvilky

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li 
k dispozici vizuální oporu) tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 

příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování
žádání a poskytování osobních informacíCJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, 
příroda a město, moderní technologie a média, 
cestování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

110

Anglický jazyk 7. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can 
hear, …,I see)
předpřítomný čas prostý a průběhový
should + sloveso
infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – 
sloveso + předmět + infinitiv s „to“
předložkové vazby sloves
zájmena zvratná a zdůrazňovací
vztažná zájmena „who that, which“

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

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

nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v 
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rozhovorech
podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a 
…
účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If 
…)
tázací dovětky v minulém čase – to have to …
porovnávání – so, such a
tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce

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

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can 
hear, …,I see)
předpřítomný čas prostý a průběhový

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

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

should + sloveso
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infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – 
sloveso + předmět + infinitiv s „to“
předložkové vazby sloves
zájmena zvratná a zdůrazňovací
vztažná zájmena „who that, which“
vztažné věty
nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v 
rozhovorech
podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a 
…
účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If 
…)
tázací dovětky v minulém čase – to have to …
porovnávání – so, such a
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce
tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can 
hear, …,I see)

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

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

předpřítomný čas prostý a průběhový
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should + sloveso
infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – 
sloveso + předmět + infinitiv s „to“
předložkové vazby sloves
zájmena zvratná a zdůrazňovací
vztažná zájmena „who that, which“
vztažné věty
nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v 
rozhovorech
podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a 
…
účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If 
…)
tázací dovětky v minulém čase – to have to …
porovnávání – so, such a
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce
tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru

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

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

modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can 
hear, …,I see)
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předpřítomný čas prostý a průběhový
should + sloveso
infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – 
sloveso + předmět + infinitiv s „to“
předložkové vazby sloves
zájmena zvratná a zdůrazňovací
vztažná zájmena „who that, which“
vztažné věty
nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v 
rozhovorech
podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a 
…
účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If 
…)
tázací dovětky v minulém čase – to have to …
porovnávání – so, such a
tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
práce se slovníkem
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce

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

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
tradice, znalost zvyků

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

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

využití geograf. znalostí v angl. jazyce
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tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can 
hear, …,I see)
předpřítomný čas prostý a průběhový
should + sloveso
infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – 
sloveso + předmět + infinitiv s „to“
předložkové vazby sloves
zájmena zvratná a zdůrazňovací
vztažná zájmena „who that, which“
vztažné věty
nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v 
rozhovorech
podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a 
…
účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If 
…)
tázací dovětky v minulém čase – to have to …
porovnávání – so, such a

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

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

tradice, znalost zvyků
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využití geograf. znalostí v angl. jazyce
tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
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média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
práce se slovníkem
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru
tradice, znalost zvyků
využití geograf. znalostí v angl. jazyce

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li 
k dispozici vizuální oporu)

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média
rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – 
schopnost rozlišit užití vhodného tvaru

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

tematické okruhy – sport, moderní technologie a 
média

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

   

Anglický jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)
práce se slovníkem
udávání směru, určení místa (času)
věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
příkazy, žádosti
části těla
počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události

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

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

čte časopisy – vyhledává ve slovníku
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)
práce se slovníkem
udávání směru, určení místa (času)
věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
příkazy, žádosti

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

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

části těla
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počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku
tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)
udávání směru, určení místa (času)
věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
příkazy, žádosti
části těla
počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

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

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
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společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)
udávání směru, určení místa (času)
věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
příkazy, žádosti
části těla
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

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

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)

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

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

udávání směru, určení místa (času)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

121

Anglický jazyk 9. ročník

věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
významné osobnosti vědy a historie, současné události
tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
slovník – určování neznámých pojmů
počítačové programy pro angl. jazyk
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

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

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
práce se slovníkem

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

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

zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
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dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku
tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
modální slovesa (should can, night, shall, would)
počítačové programy pro angl. jazyk

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
části těla
texty z angl. časopisů
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

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

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)

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

slovník – určování neznámých pojmů
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počítačové programy pro angl. jazyk
texty z angl. časopisů
čte časopisy – vyhledává ve slovníku
tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
předpřítomný čas v praxi
vzájemnostní zájm. „each other“
modální slovesa (should can, night, shall, would)
práce se slovníkem
udávání směru, určení místa (času)
věty časové
přací věty
užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
příkazy, žádosti
části těla
počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
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jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
práce se slovníkem
věty časové
přací věty
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
části těla
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které narušují smysl sdělení a 
porozumění)
části těla
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li 

minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
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Anglický jazyk 9. ročník

práce se slovníkem
části těla
počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
významné osobnosti vědy a historie, současné události
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

k dispozici vizuální oporu)

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář
minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
udávání směru, určení místa (času)
příkazy, žádosti
části těla
počítačové programy pro angl. jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
texty z angl. časopisů
čte časopisy – vyhledává ve slovníku

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

tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Komentář

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.3 Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu – Další cizí jazyk
Německý jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v dalším cizím jazyce, rozšiřuje jazykové 
dovednosti pro dorozumívání v několika zemích Evropy.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
žák
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších
osvojovaných témat
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá
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Název předmětu Německý jazyk
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
• rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou
informaci
PSANÍ
žák
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium dalšího cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím 
jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených 
znalostí
- poznání geografie, historie a kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o 
zemích studovaného jazyka a k práci s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi 
zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.

Výuka  probíhá v 7. a v 8.ročníku podle učebnice Klett maximal interaktiv1, v 9. ročníku podle učebnice 
Pingpong Neu 1.
Učivo
• zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov
• slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných 
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Název předmětu Německý jazyk
tematických okruhů, práce se slovníkem
• tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas (sport, hudba,...), povolání, jídlo, nákupy, kalendářní 
rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
• mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)
Formy realizace:
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná a 
ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, 
soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty)
Časová dotace:
7. ročník 2 hodiny týdně
8. ročník 2 hodiny týdně
9. ročník 2 hodiny týdně

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků, zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují 
informace
Kompetence k řešení problémů:
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: kladení vhodných otázek, umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní:
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi 
žáky, vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupině
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Název předmětu Německý jazyk
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedení žáků k tomu, aby na 
základě jasných kritérií hodnotili své činnosti, podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské:
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů, vedení žáků k diskusi, vedení žáků ke 
vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu 
žáků
Kompetence digitální:
- žáci jsou schopni v procesu učení využívat výpočetní techniku (běžně používaná digitální zařízení, aplikace 
a služby)
- žáci využívají výpočetní techniku učení i při zapojení do života školy a do společnosti
- žáci získávají, vyhledávají, kriticky posuzují, spravují a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
- žáci vytvářejí a upravují digitální obsah, kombinují různé formáty, vyjadřují se za pomoci digitálních 
prostředků
- žáci využívají digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

   

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Německý jazyk 7. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

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

abeceda

číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
přivlastňovací zájmena můj, tvůj
číslovky 1-20, 21 - 10 000

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

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

konverzace er - sie (jméno, bydliště, věk, zájmy)
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

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

abeceda

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

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

přivlastňovací zájmena můj, tvůj
číslovky 1-20, 21 - 10 000

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

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) konverzace er - sie (jméno, bydliště, věk, zájmy)

věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

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

časování sloves v množném čísle
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
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Německý jazyk 7. ročník

číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

časování sloves v množném čísle
věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas
abeceda

číslovky 1-20, 21 - 10 000DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)

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

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

abeceda

číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
číslovky 1-20, 21 - 10 000
konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
číslovky 1-20, 21 - 10 000DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)

konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
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Německý jazyk 7. ročník

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)
věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
slovosled
číslovky 1-20, 21 - 10 000
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
slovosled
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
věta jednoduchá, otázka, kladná a záporná odpověď
slovosled
časování sloves v jednotném čísle

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

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

časování sloves v množném čísle
rozumí jednoduchým pokynům učitele pokyny

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 
údajů (zejména jména a věku) 

konverzace ich - du (pozdravy, představování - jméno, 
bydliště, věk, zájmy)

   

Německý jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

133

Německý jazyk 8. ročník

záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)
množné číslo podstatných jmen

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

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

člen určitý a neurčitý
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)
množné číslo podstatných jmen

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

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

člen určitý a neurčitý
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)

množné číslo podstatných jmen
1. a 4. pád podst. jmen
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

člen určitý a neurčitý
1. a 4. pád podst. jmen
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

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

člen určitý a neurčitý
1. a 4. pád podst. jmen
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

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

člen určitý a neurčitý
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které záporné zájmeno kein
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konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)
množné číslo podstatných jmen

které se vztahují k běžným tématům se vztahují k běžným tématům

člen určitý a neurčitý
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)
množné číslo podstatných jmen

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

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

člen určitý a neurčitý
záporné zájmeno kein
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)

množné číslo podstatných jmen
1. a 4. pád podst. jmen
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

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

člen určitý a neurčitý
1. a 4. pád podst. jmen
konverzace (škola, vyučovací předměty, dny v týdnu, 
rozvrh hodin, školní potřeby)

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

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

člen určitý a neurčitý
   

Německý jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
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• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou
préteritum pomocných sloves

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

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

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou
préteritum pomocných sloves

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

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

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou
préteritum pomocných sloves

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

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

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se datum, časové údaje
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sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesaposlechových textech týkajících se každodenních 
témat

v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 

nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa

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

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa

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

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 

nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou
préteritum pomocných sloves

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

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

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
datum, časové údaje
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou

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

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

préteritum pomocných sloves
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
datum, časové údaje

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

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

sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
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slovesa s odlučitelnou předponou
préteritum pomocných sloves
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesaDCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)

konverzace (jídlo a pití, stravování, v restauraci, barvy, 
nákupy, volný čas, denní doba, roční období, budoucí 
povolání)
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou

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

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

préteritum pomocných sloves
1. a 4. p. osobních zájmen
otázky wer?, wen?, was?, warum?
sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnou předponou

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

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

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

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

sloveso mögen (mít rád), další způsobová slovesa

    

5.4 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 5 5 5 4 5 5 5 43
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast klade důraz na porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a jejich 

vzájemným vztahům. Žáci si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se využívat získané 
vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Žáci využívají při práci výpočetní techniku, především 
kalkulátory a výukové programy.
Matematické vzdělání vede žáky k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, důslednost, vytrvalost, 
pečlivost, schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru. 
Matematika má ve vzdělání nezastupitelnou roli, prolíná celým vzdělávacím procesem na základní škole, 
tvoří osu vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro úspěšné uplatnění ve většině 
oborů profesionální přípravy. 
Očekávané výstupy - 1. stupeň - 1. období
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
žák
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem
prvků
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy - 1. stupeň - 2. období
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ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
žák
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku "-"pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce
- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
žák
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech
a algoritmech školské matematiky
Očekávané výstupy - 2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
žák
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- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným
číslem, procentem)
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých
a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
- porovnává soubory dat
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a 
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Název předmětu Matematika
nepolohových
konstrukčních úloh
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
žák
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo
zkoumaných situací
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích
oblastí

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je rozdělena do čtyř tematických okruhů:
• číslo a proměnná – žáci si osvojují početní operace v oboru přirozených, celých a racionálních čísel, učí se 
získávat údaje měřením,  odhadováním,  porovnáváním,  zaokrouhlováním  a výpočtem,  seznamují  se  s 
pojmem  proměnná,  učí  se matematizovat  reálné  situace
• závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají a uvědomují si změny a závislosti známých jevů z běžného 
života, učí se analyzovat změny a závislosti z tabulek, diagramů a grafů, jednoduché případy sami vyjadřují 
matematickým předpisem, tabulkou, grafem
• geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, učí se porovnávat, 
odhadovat, určovat velikost úhlu, obvody, obsahy, povrchy a objemy, řeší úlohy z praxe, zdokonalují svůj 
grafický projev
• nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit úlohy z běžného života, problémové úlohy, 
které je nutí uplatňovat logické myšlení, třídit údaje, provádět náčrtky 
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Název předmětu Matematika
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
• využívá matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
• poznává možnosti matematiky a chápe skutečnost, že k výsledku lze dospět různými způsoby
• rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, je veden k soustavné sebekontrole při 
každém kroku postupu řešení, rozvije systematičnost, vytrvalost a přesnost
• vnímá složitosti reálného světa a porozumí mu, využívá matematické modely,umí je vyhodnotit a 
posoudit jejich hranice použití
Kompetence k řešení problémů:
• rozvíjí své kombinatorické a logické myšlení, kriticky usuzuje a srozumitelně a věcně argumentuje 
prostřednictvím řešení matematických problémů
• rozvíjí své abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a 
vztahů
• vytváří zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a efektivně 
využívá osvojený matematický aparát
• provádí rozbor problému a tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení 
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
• zvládá přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně matematické symboliky, 
provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev
• rozvíjí spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a 
následně využívá získané řešení v praxi
• vytváří dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a umí své hypotézy ověřit 
nebo vyvrátit pomocí protipříkladu
Kompetence digitální:
- žáci využívají digitální vzdělávací zdroje při výuce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
- podporujeme různé formy komunikace
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
- učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
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Název předmětu Matematika
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k práci v týmech, aby mohli vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- vedeme žáky ke kritickému hodnocení práce týmu, svojí práce a práce ostatních členů týmu
- podporujeme integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské:
Vedeme žáky ke schopnosti vážit si názoru jiných a respektovat jej (např. jiné možnosti řešení daného 
problému)
Ilustrujeme využití matematiky v životě - např. v umění, architektuře, informačních technologiích... 
Kompetence pracovní:
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy chválíme
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní 
podmínky
- vedeme žáky ke snaze samostatně, tvořivě a kriticky myslet a hledat řešení

   

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
čísla 0-20
čtení a psaní číselné
počítání předmětů v daném souboru

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

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

vytvoření souboru s daným počtem prvků
orientace na číselné ose
porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno

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

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

znaménka > < = + -



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

144

Matematika 1. ročník

součet čísel bez přechodu desítky
rozdíl čísel bez přechodu desítky
sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 
desítku i s přechodem přes desítku

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

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

komunitativnost sčítání
řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel, 
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 
desítku i s přechodem přes desítku

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

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

řešení a tvoření slovních úloh s využitím vztahů o n – 
více, o n - méně

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

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

porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno

součet čísel bez přechodu desítkyM-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
rozdíl čísel bez přechodu desítky

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 

řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel, 
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 
desítku i s přechodem přes desítku
geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, 
hned před, hned za, nahoře, dole
menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký
rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
skládání obrazců z geometrických tvarů

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

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

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

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

porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno

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

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

porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno
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Matematika 1. ročník

pozná základní tělesa tělesa: krychle, kvádr, válec, koule

umí rozklad čísel v oboru do 20 rozklad čísel 0-20

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 

manipulace s drobnými mincemi

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi manipulace s drobnými mincemi

zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, 
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, 
hned před, hned za, nahoře, dole

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

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

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

čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, 
počítání po jedné, po desítkách do 100

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

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

čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, 
počítání po jedné, po desítkách do 100
zaokrouhlování čísel na desítky
součet a rozdíl čísel
počítání s použitím závorek

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

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

sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 
100
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sčítání a odčítání násobků deseti
násobek, činitel, záměna činitelů
násobilky 2, 3, 4 a 5, automatizace násobilek, řady 
násobků daného čísla, dělení v oboru těchto násobilek
řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání
názorné zavedení násobení a dělení na souborech 
různých předmětů
násobení jako opakované sčítání

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

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

řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v 
oboru násobilek

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

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

orientace v čase, den-24 hodin, 1 hodina-60 minut, 1 
minuta-60 sekund

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

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

počítá s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi 
do stokoruny
vztahy mezi násobením a dělením, automatizace 
dělení v oboru probíraných násobilek

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

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

řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů x- 
krát více, xkrát méně

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

řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel

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

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání

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

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20 

čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, 
počítání po jedné, po desítkách do 100

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

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

modelování těles, s využitím stavebnic ke stavbám s 
tělesy
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práce s pravítkem
úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a 
křivých čar
rýsování úseček
jednotky centimetr, decimetr, metr
délka úsečky, měření délky úsečky

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

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

označení bodů a úseček
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 
tvary a umí je graficky znázornit 

čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

práce s pravítkemM-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak 
se označují rýsování úseček
M-3-3-02p používá pravítko práce s pravítkem

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času 

převody jednotek délky, hmotnosti, času

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 

manipulace s drobnými mincemi

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi manipulace s penězi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

číselný obor 0-1000M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

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

rozklad čísla v desítkové soustavě

porovnávání čísel, porovnávání čísel pomocí číselné 
osy

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

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

sestavení jednoduchých rovnic
číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po 
stovkách, desítkách, jednotkách
znázornění trojciferných čísel na číselné ose, čtení a 
zápisy trojciferných číselná

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

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

zaokrouhlování čísel na stovky a a desítky
součet a rozdíl čísel
sčítání a odčítání násobků sta
sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta
sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta
písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním
odhad a kontrola výsledku
násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru těchto násobilek, 
automatizace všech spojů násobení a dělení v oboru 
násobilek
násobení 10
násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným
dělení se zbytkem
součin, podíl, zbytek
pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným 
mimo obor násobilek
násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel

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

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

užití závorek
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řešení úloh na porovnávání trojciferných číselM-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku 

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

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

jednotky času

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

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

řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými 
početními výkony
písemné algoritmy sčítání a odčítáníM-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 

čísel
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel rozlišování sudých a lichých čísel
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků 
podle daných kritérií v oboru do 20 

číselný obor 0-1000

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

číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po 
stovkách, desítkách, jednotkách

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

číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po 
stovkách, desítkách, jednotkách

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 číselný obor 0-1000

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, 
užití jednoduchých rovnic

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

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, 
užití jednoduchých rovnic

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20 

číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po 
stovkách, desítkách, jednotkách
rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, 
obdelník

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

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci modelování staveb tvaru kvádru,krychle apod.(užití 

stavebnice, krabiček)
strana rovinného obrazce, obvod
jednotky délky: milimetr, kilometr
měření úseček s přesností na milimetry, odhad délky 
úsečky

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

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

rýsování úsečky dané délky, např. v centimetrech a 
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milimetrech
měření délek stran rovinných obrazců, převody 
jednotek délky
výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek 
jeho stran
provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností

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

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

rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, 
obdelník

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

kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti

přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, 
různoběžky, rovnoběžky

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

vyznačování polopřímek
rýsování přímek, označování průsečíku různoběžek
měření úseček s přesností na milimetry, odhad délky 
úsečky
rýsování úsečky dané délky, např. v centimetrech a 
milimetrech

M-3-3-02p používá pravítko

měření délek stran rovinných obrazců, převody 
jednotek délky

určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích 

jednotky času

jednotky délky: milimetr, kilometr
jednotky času

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času

jednotky délky, hmotnosti, času
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi manipulace s penězi

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 

manipulace s drobnými mincemi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Přirozená čísla do 1 000 000.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.

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

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

Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti. Písemné 
násobení jedno- a dvojciferným činitelem.
Dělení čísla dvojciferného jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Přirozená čísla do 1 000 000.
Rozvinutý zápis čísla.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.
Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti. Písemné 
násobení jedno- a dvojciferným činitelem.

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

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

Písemné dělení jednociferným dělitelem. Odhady. 
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Počítačka.
Počítání se závorkami.
Jednotky objemu a jejich převádění.
Jednotky času a jejich převádění.
Jednotky délky a jejich převádění.
Jednotky hmotnosti a jejich převádění.
Přirozená čísla do 1 000 000.M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 

a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

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

Zaokrouhlování.

Dělení čísla dvojciferného jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Přirozená čísla do 1 000 000.
Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.
Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti. Písemné 
násobení jedno- a dvojciferným činitelem.
Písemné dělení jednociferným dělitelem. Odhady. 
Počítačka.

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

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

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

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

Zlomky – celek, část, zlomek. Čitatel, jmenovatel.

Přirozená čísla do 1 000 000.
Porovnávání čísel.
Rozvinutý zápis čísla.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.

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

Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná Přirozená čísla do 1 000 000.
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Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.

čísla

Počítání se závorkami.
Dělení čísla dvojciferného jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Přirozená čísla do 1 000 000.
Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti. Písemné 
násobení jedno- a dvojciferným činitelem.
Písemné dělení jednociferným dělitelem. Odhady. 
Počítačka.

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 
do 100

Počítání se závorkami.
Přirozená čísla do 1 000 000.M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 

využitím ve slovních úlohách Zaokrouhlování.
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení 
v oboru do 100 

Zaokrouhlování.

Přirozená čísla do 1 000 000.
Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí 
výpočtů.

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla Přirozená čísla do 1 000 000.

Rovnoběžky, kolmice.
Konstrukce čtverce a obdélníka. Úhlopříčky, střed 
čtverce. Obvod čtverce a obdélníka.
Pravoúhlý trojúhelník.

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

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

Osa úsečky.
Konstrukce čtverce a obdélníka. Úhlopříčky, střed 
čtverce. Obvod čtverce a obdélníka.

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

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

154

Matematika 4. ročník

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Rovnoběžky, kolmice.
Jednotkový čtverec.M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 

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

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

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

Kvádr.

Rovnoběžky, kolmice.
Konstrukce čtverce a obdélníka. Úhlopříčky, střed 
čtverce. Obvod čtverce a obdélníka.
Pravoúhlý trojúhelník.

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

Osa úsečky.
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky Osa úsečky.

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 

Konstrukce čtverce a obdélníka. Úhlopříčky, střed 
čtverce. Obvod čtverce a obdélníka.

M-5-3-03p sestrojí rovnoběžky a kolmice Rovnoběžky, kolmice.

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

Kvádr.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

155

Matematika 5. ročník

• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Přirozená čísla větší než 1 000 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Vlastnosti početních operací s čísly.
Písemné algoritmy početních operací.
Sčítání a odčítání desetinných čísel.

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

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

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 
přirozenými čísly menšími než 10.
Přirozená čísla větší než 1 000 000
Porovnávání
Sčítání a odčítání zpaměti
Vlastnosti početních operací s čísly.

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

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

Písemné algoritmy početních operací.
Přirozená čísla větší než 1 000 000
Zaokrouhlování
Porovnávání
Zápis
Vlastnosti početních operací s čísly.

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

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

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.
Porovnávání
Zápis
Sčítání a odčítání zpaměti
Vlastnosti početních operací s čísly.
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.

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

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

Slovní úlohy.
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Jednotky objemu a jejich převádění
Jednotky času a jejich převádění
Jednotky délky a jejich převádění
Jednotky hmotnosti a jejich převádění
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model)

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

Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model)

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

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

Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Zápis
Sčítání a odčítání desetinných čísel.
Slovní úlohy.
Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce.
Obvod mnohoúhelníku.
Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, 
koule, kužel, válec.

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

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

Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Porovnávání
Zápis
Sčítání a odčítání zpaměti

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

Vlastnosti početních operací s čísly.
Sčítání a odčítání zpaměti
Vlastnosti početních operací s čísly.

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná 
čísla

Písemné algoritmy početních operací.
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 Vlastnosti početních operací s čísly.
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do 100 Písemné algoritmy početních operací.
Zaokrouhlování
Zápis
Vlastnosti početních operací s čísly.
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách

Slovní úlohy.
Zápis
Vlastnosti početních operací s čísly.

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení 
v oboru do 100

Písemné algoritmy početních operací.
Zápis
Vlastnosti početních operací s čísly.

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Slovní úlohy.
Přirozená čísla větší než 1 000 000
Zápis
Vlastnosti početních operací s čísly.

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model)

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

Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Porovnávání
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model)

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce

Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Zápis
Sčítání a odčítání desetinných čísel.
Slovní úlohy.
Číselné a obrázkové řady

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

Magické čtverce.
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Zápis
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.

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

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

Desetinné zlomky.
Desetinné zlomky.M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
základem v oboru kladných čísel Rovnost desetinných čísel, porovnávání.

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.
Desetinné zlomky.
Rovnost desetinných čísel, porovnávání.
Zaokrouhlování desetinných čísel.
Jednotky objemu a jejich převádění
Jednotky času a jejich převádění
Jednotky délky a jejich převádění

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

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

Jednotky hmotnosti a jejich převádění
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

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

Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model)

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

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

Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
Rovnoramenný trojúhelník.
Konstrukce pravidelného šestiúhelníku.

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

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

Obvod mnohoúhelníku.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a Rovnoramenný trojúhelník.
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Povrch krychle a kvádru.užívá základní jednotky obsahu užívá základní jednotky obsahu
Sítě těles.
Prostorová představivost.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
Rovnoramenný trojúhelník.

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

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

Osově souměrné útvary.
Prostorová představivost.M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné 

útvary Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
Rovnoramenný trojúhelník.
Konstrukce pravidelného šestiúhelníku.

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran

Obvod mnohoúhelníku.
M-5-3-03p sestrojí rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

Prostorová představivost.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
Rovnoramenný trojúhelník.

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

Osově souměrné útvary.
Písemné algoritmy početních operací.
Sčítání a odčítání desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 
přirozenými čísly menšími než 10.

používá kalkulátor

Slovní úlohy.
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Obvod mnohoúhelníku.
Povrch krychle a kvádru.
Diagramy a grafy. Závislosti a jejich vlastnosti. Tabulky, 
jízdní řády.
Jednotky objemu a jejich převádění
Jednotky času a jejich převádění
Jednotky délky a jejich převádění
Jednotky hmotnosti a jejich převádění

pozná základní tělesa Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, 
koule, kužel, válec.
Jednotky času a jejich převádění
Jednotky délky a jejich převádění

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času

Jednotky hmotnosti a jejich převádění
Porovnávání
Sčítání a odčítání zpaměti

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Slovní úlohy.
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích 

Jednotky času a jejich převádění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Matematika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozšířené opakování (přirozená čísla, čtení a zápis čísla 
v desítkové soustavě, zobrazení na číselné ose, početní 
operace)
Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

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

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

Dělitelnost přirozených čísel (násobek, dělitel, znaky 
dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, společný násobek, 
společný dělitel)
Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti 
v oboru přirozených čísel

Dělitelnost přirozených čísel (násobek, dělitel, znaky 
dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, společný násobek, 
společný dělitel)
Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Dělitelnost přirozených čísel (násobek, dělitel, znaky 
dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, společný násobek, 
společný dělitel)
Rozšířené opakování (přirozená čísla, čtení a zápis čísla 
v desítkové soustavě, zobrazení na číselné ose, početní 
operace)
Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

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

Dělitelnost přirozených čísel (násobek, dělitel, znaky 
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dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, společný násobek, 
společný dělitel)
Rozšířené opakování (přirozená čísla, čtení a zápis čísla 
v desítkové soustavě, zobrazení na číselné ose, početní 
operace)
Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Dělitelnost přirozených čísel (násobek, dělitel, znaky 
dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, společný násobek, 
společný dělitel)
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Převody jednotek (opakování)
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku

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

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

Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod

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

Obsah čtverce a obdélníku.
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Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod

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

Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku

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

Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
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- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod
Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)
Základní pravidla rýsování, druhy čar, technické písmo
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky 
sčítá a odčítá úsečky

Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)

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

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

Osová souměrnost (shodné útvary, osově souměrné 
útvary)

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

Osová souměrnost (shodné útvary, osově souměrné 
útvary)
Osová souměrnost (shodné útvary, osově souměrné 
útvary)

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

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 

trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Převody jednotek (opakování)
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku

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

Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

165

Matematika 6. ročník

Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů Povrch a objem krychle a kvádru

-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 

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

-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 

v rovině
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině Povrch a objem krychle a kvádru

-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
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čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

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

Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 

čtverce, obdélníka, kruhu Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 

válce Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-12p načrtne základní tělesa
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
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- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Obsah čtverce a obdélníku.M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu
Základní pravidla rýsování, druhy čar, technické písmo
Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary

Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
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- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod
Osová souměrnost (shodné útvary, osově souměrné 
útvary)
Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)
Základní pravidla rýsování, druhy čar, technické písmo
Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu, měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky - pojem, pravidelný šestiúhelník, 
pravidelný osmiúhelník - konstrukce, obvod
Osová souměrnost (shodné útvary, osově souměrné 
útvary)

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami

Trojúhelník - pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice 
opsaná a vepsaná)

používá technické písmo Základní pravidla rýsování, druhy čar, technické písmo

odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky 
sčítá a odčítá úsečky 

Geometrické útvary v rovině - rovina, bod, úsečka, 
přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Převody jednotek (opakování)
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Obsah čtverce a obdélníku.

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu

Povrch a objem krychle a kvádru
-kvádr, krychle, sítě těles,
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- zobrazování těles,
- obsah složitějších obrazců- s využitím znalostí obsahu 
čtverce a obdélníku,
- jednotky obsahu, jednotky objemu

zvládá orientaci na číselné ose Desetinná čísla (čtení a zápis v desítkové soustavě, 
zobrazení na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, početní operace, aritmetický průměr, 
převody jednotek)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

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

Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
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- složený zlomek
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- opačné číslo
- absolutní hodnota
Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

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

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

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
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- trojčlenka
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- opačné číslo
- absolutní hodnota

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

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

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- opačné číslo
- absolutní hodnota

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

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
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Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- opačné číslo
- absolutní hodnota

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

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

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

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

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

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
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- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku

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

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

Lichoběžník - pojem, konstrukce
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku

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

Lichoběžník - pojem, konstrukce
Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku

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

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

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

Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku

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

Lichoběžník - pojem, konstrukce
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary

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

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

Středová souměrnost, sestrojení obrazu obrazce ve 
středové souměrnosti

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

Středová souměrnost, sestrojení obrazu obrazce ve 
středové souměrnosti
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M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

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

Povrch a objem hranolů, pojem hranol

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Povrch a objem hranolů, pojem hranol
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles Povrch a objem hranolů, pojem hranol
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

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

Povrch a objem hranolů, pojem hranol

Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
Lichoběžník - pojem, konstrukce

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

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

Povrch a objem hranolů, pojem hranol
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce 

Povrch a objem hranolů, pojem hranol

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles Povrch a objem hranolů, pojem hranol

M-9-3-12p načrtne základní tělesa Povrch a objem hranolů, pojem hranol

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa Povrch a objem hranolů, pojem hranol

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy

Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - pojem
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- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

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

Povrch a objem hranolů, pojem hranol

Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek

zvládá orientaci na číselné ose

Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- opačné číslo
- absolutní hodnota
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami

Rovnoběžníky
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
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Lichoběžník - pojem, konstrukce
Středová souměrnost, sestrojení obrazu obrazce ve 
středové souměrnosti

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu 

Povrch a objem hranolů, pojem hranol

zvládá početní úkony s penězi Procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výrazy (číselné výrazy, výrazy s proměnnou, úpravy 
výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců)

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

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 

druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)
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Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

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

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

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

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

Výrazy (číselné výrazy, výrazy s proměnnou, úpravy 
výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců)

Výrazy (číselné výrazy, výrazy s proměnnou, úpravy 
výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců)
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

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

Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Výrazy (číselné výrazy, výrazy s proměnnou, úpravy 
výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců)
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek–část (zlomek,desetinné číslo, 
procento)

Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Výrazy (číselné výrazy, výrazy s proměnnou, úpravy 
výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců)
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí 
s nimi základní početní operace

Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
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mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

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

Slovní úlohy.
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Slovní úlohy.
Druhá mocnina a odmocnina (čtení, zápis a určení 
druhých mocnina odmocnin, pojem reálného čísla)
Lineární rovnice, rovnost.

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

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

Slovní úlohy.
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 

údajů (základní statistické pojmy, základní 
charakteristiky statistického souboru)

M-9-2-02 porovnává soubory dat M-9-2-02 porovnává soubory dat Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 
údajů (základní statistické pojmy, základní 
charakteristiky statistického souboru)

M-9-2-01p vyhledává a třídí data Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 
údajů (základní statistické pojmy, základní 
charakteristiky statistického souboru)

M-9-2-02p porovnává data Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 
údajů (základní statistické pojmy, základní 
charakteristiky statistického souboru)

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

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

Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
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základních rovinných útvarů rovinných útvarů vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)

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

Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)
Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)

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

Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)
Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary

Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)

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

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

Válec. Povrch a objem.

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Válec. Povrch a objem.
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

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

Válec. Povrch a objem.

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

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

Válec. Povrch a objem.

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles Válec. Povrch a objem.
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce 

Válec. Povrch a objem.

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles Válec. Povrch a objem.

M-9-3-12p načrtne základní tělesa Válec. Povrch a objem.

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa Válec. Povrch a objem.

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
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přirozeným mocnitelem)
Lineární rovnice, rovnost.
Slovní úlohy.
Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Lineární rovnice, rovnost.

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací

Slovní úlohy.
Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)

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

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

Válec. Povrch a objem.
Pythagorova věta (výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty)
Mocniny s přirozeným mocnitelem (čtení a zápis 
mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí 
mocnin deseti, početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem)
Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)
Válec. Povrch a objem.

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 
údajů (základní statistické pojmy, základní 
charakteristiky statistického souboru)
Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu

Válec. Povrch a objem.
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami Kruh, kružnice (vzájemná poloha přímky a kružnice, 

vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah 
kruhu)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

182

Matematika 8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.

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

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

Slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic.
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

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

Slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic.

Pravoúhlá soustava souřadnic.
Pojem funkce.
Lineární funkce (přímá úměrnost)
Nepřímá úměrnost.

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

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

Kvadratická funkce.
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Goniometrické funkce - rozšiřující učivo (sinx, cosx, 
tgx, cotgx, grafy, vztahy)
Pravoúhlá soustava souřadnic.
Pojem funkce.
Lineární funkce (přímá úměrnost)
Nepřímá úměrnost.
Kvadratická funkce.

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

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

Goniometrické funkce - rozšiřující učivo (sinx, cosx, 
tgx, cotgx, grafy, vztahy)
Pravoúhlá soustava souřadnic.
Pojem funkce.
Lineární funkce (přímá úměrnost)
Nepřímá úměrnost.

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku

Kvadratická funkce.
Podobnost.M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

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

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

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

Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Povrch a objem těles.
Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
Povrch a objem těles.
Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
Povrch a objem těles.
Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 

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

Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-12p načrtne základní tělesa
Povrch a objem těles.
Tělesa (kužel, jehlan, koule)M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
Povrch a objem těles.
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Tělesa (kužel, jehlan, koule)
Povrch a objem těles.

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

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

Konstrukční úlohy (jednoduché konstrukce, množiny 
bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice)
Tělesa (kužel, jehlan, koule)
Povrch a objem těles.

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

Konstrukční úlohy (jednoduché konstrukce, množiny 
bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice)

Provádí početní operace s lomenými výrazy Lomené výrazy - rozšiřující učivo (pojem lomený výraz, 
podmínky řešitelnosti, početní operace s lomenými 
výrazy)

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových 
a nepolohových konstrukčních úloh

Konstrukční úlohy (jednoduché konstrukce, množiny 
bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice)

9-3-05p provádí jednoduché konstrukce Konstrukční úlohy (jednoduché konstrukce, množiny 
bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice)
Pravoúhlá soustava souřadnic.
Lineární funkce (přímá úměrnost)
Nepřímá úměrnost.
Kvadratická funkce.
Podobnost.

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami

Konstrukční úlohy (jednoduché konstrukce, množiny 
bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice)

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu 

Povrch a objem těles.

Povrch a objem těles.využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
Goniometrické funkce - rozšiřující učivo (sinx, cosx, 
tgx, cotgx, grafy, vztahy)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

    

5.5 Informatika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění 

základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají 
informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání 
a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických 
úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální 
technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich 
efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.
Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit 
vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují 
informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho 
a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika 
také společně s ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními 
technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů. Součástí je i 
bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového 
chování.
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I na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně 
hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění 
základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. Při analýze problému 
vybírají, které aspekty lze zanedbat a které jsou podstatné pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně 
zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé 
soubory dat. Díky poznávání toho, jak a proč digitální technologie fungují, žáci chápou základní principy 
kódování, modelování a s větším porozuměním chrání sebe, své soukromí, data i zařízení.
V průběhu základního vzdělávání žáci začínají vyvíjet funkční technická řešení problémů. Osvojují si časté 
testování prototypů a jejich postupné vylepšování jako přirozenou součást designu a vývoje v informačních 
technologiích. Zvažují a ověřují dopady navrhovaných řešení na jedince, společnost, životní prostředí.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:

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

než samostatná práce
• porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace
• rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování 

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

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

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

• otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
• poznání úlohy informací  
• porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledání, využití  
• využívání moderních informačních a komunikačních technologií  
• schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů  
• poznat možnosti využití a zacházení s počítačem uživatelským způsobem  
• pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi  
• žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se 

zákony o duševním vlastnictví  
• osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady  
• žáci dokáží prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru  
• šetrně pracují s výpočetní technikou 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie

1. stupeň

1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
1.1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
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1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Učivo (U)
1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce
1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
1.3 operační systémy a jejich základní funkce
1.4 seznámení s formáty souborů (doc, gif)
1.5 multimediální využití počítače
1.6 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
1.7 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky

2. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
2.1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
2.2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Učivo (U)
2.1 vývojové trendy informačních technologií
2.2 společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
2.3 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
2.4 metody a nástroje vyhledávání informací
2.5 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO) – 1. a 2. období
žák
3.1 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Učivo (U)
3.1 základní funkce textového a grafického editoru
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2. stupeň

4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Učivo (U)
4.1 hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
4.2 internet

5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
5.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
5.3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
5.4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
5.5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Učivo (U)
5.1 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
5.2 tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
5.3 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
5.4 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast je realizována ve 4. až 9. ročníku po jedné hodině týdně prostřednictvím vyučovacího 
předmětu informatika.
Výuka probíhá na počítačích s myší v PC učebně s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez 
počítače. V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a 
spolupráci. Žák nebo dvojice pracují individuálním tempem. 
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Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, 
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. Není kladen 
naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.  

Integrace předmětů • Informatika
• Člověk a svět práce

Kompetence k učení:
učitel

• vede žáky k poznání úlohy informací a informačních činností, přenosem, zpracováním, 
vyhledáváním a praktickým využitím

• učí žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů ( 
za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací )

žák
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• porovnává informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem 

dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací)
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 

do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

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

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
učitel

• učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky  
• vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit  
• podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení  
• podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 
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žák

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

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

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

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

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní:
učitel

• vede k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své 
práce  

• v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřuje na správné 
užívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi  

• učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 
• klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

žák
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

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

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

Kompetence sociální a personální:
učitel

• vede žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na 
internetu a v jiných médiích  

• podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují  
• učí žáky kriticky hodnotit svoji práci  
• důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci 

nevyrušovali při tvořivé práci 
žák

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

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

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

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

Kompetence občanské:
učitel

• netoleruje záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům  
• nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům  
• neustále monitoruje chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímá účinná opatření  
• rozumně a zodpovědně využívá informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na 

osobnost jedince 
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žák

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

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

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová 
se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost

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

Kompetence pracovní:
učitel

• vede žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru 
• vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť  
• vede žáky k šetrné práci s výpočetní technikou 
• vytváří u žáků zájem o odvedení kvalitní práce a zodpovědnost za její výsledky

žák
• používá bezpečně a účinně vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, 

adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje 

Kompetence digitální:
učitel

• vede žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti 
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jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce  

• vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť  
• vede žáky k šetrné práci s výpočetní technikou  

žák
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 

života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít

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

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

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

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

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

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

V období přechodu na nové RVP ZV 2021 budou učit podle původního RVP ZV 2017 tyto ročníky:
• školní rok 2022/23 - 5., 8. a 9. roč.
• školní rok 2023/24 - 8. roč.

Učivo a výstupy pro tyto ročníky jsou přílohou tohoto ŠVP.
   

Informatika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-03 pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se 
kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží

I. Digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 uvede různé příklady využití digitálních 
technologií v zaměstnání rodičů

II. Využití digitálních technologií v různých oborech

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

I-5-1-02 sdělí informaci obrázkem III. Piktogramy, emodži

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-03 dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením

I. Digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace

I-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená 
pro práci s digitálními technologiemi 

I. Digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace

I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
I. Ovládání myši, kreslení čar, vybarvování, používání 
ovladačů
I. Kreslení bitmapových obrázků

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 edituje digitální text, vytvoří obrázek

I. Psaní slov na klávesnici, editace textu
I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 

typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci

II. Využití digitálních technologií v různých oborech
III. KódI-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji
I-5-1-02 předá informaci zakódovanou pomocí textu či 
čísel III. Přenos na dálku, šifra

II. Práce se soubory
II. Propojení technologií, internet

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 při práci s grafikou a textem přistupuje k datům 
i na vzdálených počítačích a spouští online aplikace

II. Sdílení dat, cloud
I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, kterou 

potřebuje k práci II. Využití digitálních technologií v různých oborech
I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 

typu
I-5-4-01 přehraje zvuk či video

I. Přehrávání zvuku
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

I-5-4-02 propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní 
rizika, která s takovým propojením souvisejí

II. Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele
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II. Propojení technologií, internet
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

III. Kód

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

I-5-1-02, I-5-1-03 zakóduje/zašifruje a 
dekóduje/dešifruje text

III. Přenos na dálku, šifra
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 uloží svoji práci do souboru, otevře soubor I. Ukládání práce do souboru, otevírání souborů

II. Propojení technologií, internetI-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-03 pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke 
svému účtu a odhlásí se z něj II. Sdílení dat, cloud

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

I-5-1-02, I-5-1-03 zakóduje a dekóduje jednoduchý 
obrázek pomocí mřížky

III. Pixel, rastr, rozlišení

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 používá krok zpět, zoom I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

I-5-1-02 obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček

III. Tvary, skládání obrazce

I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
I. Kreslení bitmapových obrázků

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-5-4-01 řeší úkol použitím schránky

I. Psaní slov na klávesnici, editace textu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-03 rozpozná zvláštní chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého

II. Technické problémy a přístupy k jejich řešení

I. Digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
I. Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
I. Ovládání myši, kreslení čar, vybarvování, používání 
ovladačů
I. Kreslení bitmapových obrázků
I. Psaní slov na klávesnici, editace textu
I. Ukládání práce do souboru, otevírání souborů

I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty 
různého typu

I. Přehrávání zvuku
I-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená 
pro práci s digitálními technologie 

II. Technické problémy a přístupy k jejich řešení

I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho III. Piktogramy, emodži
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opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví III. Tvary, skládání obrazce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence digitální

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

I-5-1-01 pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech

I. Data, druhy dat

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

I. Data, druhy dat

II. Příkazy a jejich spojování
II. Opakování příkazů

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program pro ovládání postavy

II. Kombinace procedur
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná I-5-3-01 nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky III. Systém, struktura, prvky, vztahy
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jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
IV. Kreslení čar
IV. Změna vlastností postavy pomocí příkazu
IV. Čtení programů

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program řídící chování postavy

IV. Programovací projekt
V. Graf, hledání cestyI-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji
I-5-1-02 pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty

V. Schémata, obrázkové modely
VI. Ovládání pohybu postav
VI. Násobné postavy a souběžné reakce
VI. Animace střídáním obrázků

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

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program pro řízení pohybu a reakcí postav

VI. Programovací projekt
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 vytvoří a použije nový blok II. Vlastní bloky a jejich vytváření

II. Příkazy a jejich spojování
II. Opakování příkazů
II. Vlastní bloky a jejich vytváření

I-5-2-01p sestavuje symbolické zápisy postupů

II. Kombinace procedur
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 cíleně využívá náhodu při volbě vstupních 

hodnot příkazů
IV. Náhodné hodnoty

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

I-5-3-02 doplní posloupnost prvků I. Doplňování tabulky a datových řad

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

II. Příkazy a jejich spojování

II. Ke stejnému cíli vedou různé algoritmyI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-5-2-02, I-5-2-04 v programu najde a opraví chyby

II. Vlastní bloky a jejich vytváření
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

I-5-3-01 určí, jak spolu prvky souvisí III. Systém, struktura, prvky, vztahy

IV. Ladění, hledání chybI-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

I-5-2-02 rozhodne, jestli a zda lze zapsaný program nebo 
postup zjednodušit IV. Čtení programů

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a I-5-1-02 pomocí obrázku znázorní jev V. Graf, hledání cesty
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znázorní ji V. Schémata, obrázkové modely
VI. Modifikace programuI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-04 v programu najde a opraví případné chyby

VI. Čtení programů
I-5-2-02p popíše jednoduchý problém související s 
okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a popíše podle 
předlohy jednotlivé kroky jeho řešení 

II. Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy

V. Graf, hledání cestyI-5-1-02p pomocí obrázku znázorní jev
V. Schémata, obrázkové modely
I. Doplňování tabulky a datových řadI-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 

existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

I-5-3-02 umístí data správně do tabulky
I. Kritéria kontroly dat

II. Opakování příkazůI-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

I-5-2-03 rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát II. Pohyb a razítkování

I-5-3-01p v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky 

III. Systém, struktura, prvky, vztahy

IV. Pevný počet opakováníI-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

I-5-2-03 rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat, a kolikrát IV. Vlastní bloky a jejich vytváření

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu I-5-1-03 pomocí obrázkových modelů řeší zadané 
problémy

V. Model

VI. Spouštění pomocí událostíI-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 používá události ke spuštění činnosti postav
VI. Vysílání zpráv mezi postavami
II. Opakování příkazůI-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá 

opakování známých postupů II. Pohyb a razítkování
I-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování již známých postupů 

IV. Pevný počet opakování

I. Doplňování tabulky a datových řad
I. Kritéria kontroly dat

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

I-5-3-02 doplní prvky v tabulce

I. Řazení dat v tabulce
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím I-5-2-03 rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř IV. Ladění, hledání chyb
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IV. Čtení programůjazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

opakování, před nebo za něj
IV. Programovací projekt

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2-01 přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé 
kroky

VI. Čtení programů

I. Kritéria kontroly dat
I. Řazení dat v tabulce

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

I-5-3-02 v posloupnosti opakujících se prvků nahradí 
chybný za správný

I. Vizualizace dat v grafu
II. Ke stejnému cíli vedou různé algoritmyI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-04 upraví program pro obdobný problém

II. Kombinace procedur
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

I-5-2-03 vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky IV. Vlastní bloky a jejich vytváření

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

I-5-2-02 upraví program pro obdobný problém VI. Modifikace programu

I. Doplňování tabulky a datových řad
I. Kritéria kontroly dat

I-5-3-02p pro vymezený problém, který opakovaně řešil, 
zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná 
i nečíselná data I. Řazení dat v tabulce

IV. Čtení programůI-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

I-5-2-03 přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé 
kroky IV. Programovací projekt

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

I-5-2-03 ovládá více postav pomocí zpráv VI. Vysílání zpráv mezi postavami

IV. Ladění, hledání chybI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-5-2-04 v programu najde a opraví chyby
IV. Čtení programů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Informatika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 rozpozná zakódované informace kolem sebe I. Přenos informací, standardizované kódy

I. Přenos informací, standardizované kódy
I. Znakové sady
I. Přenos dat, symetrická šifra

I-9-1-02p zakóduje a dekóduje jednoduchý text a 
obrázek

I. Identifikace barev, barevný model
II. Data v grafu a tabulce
II. Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

I-9-1-01 najde a opraví chyby u různých interpretací 
týchž dat (tabulka versus graf)

II. Kontrola hodnot v tabulce
I-9-1-01p získá z dat informace, interpretuje data z 
oblastí, se kterými má zkušenosti 

II. Data v grafu a tabulce

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

I-9-3-01 popíše pomocí modelu alespoň jeden 
informační systém, s nímž ve škole aktivně pracují

III. Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace

I-9-3-01p popíše účel informačních systémů, které 
používá 

III. Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace
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ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

IV. Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače

I-9-4-04, ČSP-9-7-01 nainstaluje a odinstaluje aplikaci

IV. Instalace aplikací

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové 
sady

I. Znakové sady

II. Data v grafu a tabulceI-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

I-9-1-01 odpoví na otázky na základě dat v tabulce
II. Porovnání dat v tabulce a grafu

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

I-9-3-01 pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich 
činnosti a s tím související práva

III. Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

IV. Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače

I-9-4-02, I-9-4-04 uloží textové, grafické, zvukové a 
multimediální soubory

IV. Správa souborů, struktura složek

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer I. Přenos dat, symetrická šifra

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

I-9-1-01 popíše pravidla uspořádání v existující tabulce II. Filtrování, řazení a třídění dat

IV. Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

I-9-4-02 vybere vhodný formát pro uložení dat

IV. Správa souborů, struktura složek
I-9-4-02p ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu 

IV. Správa souborů, struktura složek

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

I-9-4-04p, ČSP-9-7-01, ČSP-9-7-01p rozpozná typické 
závady a chybové stavy počítačů a obrátí se s žádostí o 
pomoc na dospělou osobu

IV. Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna)

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 zakóduje v obrázku barvy více způsoby I. Identifikace barev, barevný model

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, I-9-1-01 doplní podle pravidel do tabulky prvky, II. Data v grafu a tabulce
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odhaluje chyby v cizích interpretacích dat záznamy II. Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-9-4-03, ČSP-9-7-02 vytvoří jednoduchý model domácí 
sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě

IV. Domácí a školní počítačová síť

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 zakóduje obrázek pomocí základní 
geometrických tvarů

I. Vektorová grafika

II. Data v grafu a tabulce
II. Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
II. Filtrování, řazení a třídění dat

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

I-9-3-04 navrhne tabulku pro záznam dat

II. Řešení problémů s daty
I-9-4-05 porovná různé metody zabezpečení účtů IV. Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, 

role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva)

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí 
kontrolního součtu ověří úplnost zápisu

I. Zjednodušení zápisu, kontrolní součet

II. Data v grafu a tabulce
II. Porovnání dat v tabulce a grafu

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

I-9-1-01 propojí data z více tabulek či grafů

II. Řešení problémů s daty
IV. Fungování a služby internetuI-9-4-05 spravuje sdílení souborů
IV. Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, 
role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva)

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-9-1-02 ke kódování využívá i binární čísla I. Binární kód, logické A a NEBO

IV. Fungování a služby internetuI-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-9-4-03 pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy
IV. Princip e-mailu

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení

I-9-4-03, ČSP-9-7-02, ČSP-9-7-02p zkontroluje, zda jsou 
části počítače správně propojeny, nastavení systému či 

IV. Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
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I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

aplikace, ukončí program bez odezvy nastavení, hlášení / dialogová okna)

IV. Fungování a služby internetuI-9-4-03p pracuje v online prostředí; propojí podle 
návodu digitální zařízení a na příkladech popíše možná 
rizika, která s takovým propojením souvisejí

IV. Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, 
role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva)
IV. Fungování a služby internetu
IV. Princip e-mailu
IV. Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, 
role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva)

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 
poskytne první pomoc při úrazu

IV. Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna)

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

IV. Domácí a školní počítačová síť

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Informatika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
II. Standardizovaná schémata a modelyI-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-9-1-03 vysvětlí známé modely jevů, situací, činností
II. Modely, paralelní činnost

I-9-1-03p popíše problém podle nastavených kritérií a 
na základě vlastní zkušenosti určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; k popisu problému používá 
grafické znázorněnÍ 

II. Standardizovaná schémata a modely

II. Standardizovaná schémata a modely
II. Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra 
grafu
II. Orientované grafy, automaty

I-9-1-04p stanoví podle návodu, zda jsou v popisu 
problému všechny informace potřebné k jeho řešenÍ

II. Modely, paralelní činnost
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví přehledný program k vyřešení problému

III. Události, vstupy

III. Události, vstupyI-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen

I-9-2-01 po přečtení programu vysvětlí, co program 
vykoná III. Objekty a komunikace mezi nimi

I. Vytvoření programuI-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen

I-9-2-01 po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
I. Podprogramy

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 

I-9-1-03, I-9-1-04 v mapě a dalších schématech najde 
odpověď na otázku

II. Standardizovaná schémata a modely
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grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji
I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-9-1-03 pomocí ohodnocených grafů řeší problémy II. Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra 
grafu

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-9-2-06 ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
případné chyby

III. Události, vstupy

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-9-1-03 pomocí orientovaných grafů řeší problémy II. Orientované grafy, automaty

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 používá podmínky pro ukončení opakování, 
rozezná, kdy je podmínka splněna

III. Opakování s podmínkou

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-9-1-03 vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností

II. Modely, paralelní činnost

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 spouští program myší, klávesnicí, interakcí 
postav

III. Události, vstupy
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I. Vytvoření programuI-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen

I-9-2-01 diskutuje různé programy pro řešení problému
I. Podprogramy

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 vytváří vlastní bloky a používá je v programech III. Události, vstupy

I-9-2-01p po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně 
řešil, uvede příklad takové činnosti 

I. Vytvoření programu

I. Vytvoření programuI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný program pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní I. Podprogramy

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 diskutuje různé programy pro řešení problému III. Události, vstupy

I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, 
s kterým se opakovaně setkal 

I. Vytvoření programu

I. Vytvoření programuI-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost I. Podprogramy

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný program pro 
daný problém a svůj výběr zdůvodní

III. Události, vstupy

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 

I-9-2-05 používá cyklus s pevným počtem opakování, 
rozezná, zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování,

I. Opakování
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vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I. Vytvoření programuI-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 vytváří vlastní bloky a používá je v dalších 
programech I. Podprogramy

I. Vytvoření programuI-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-9-2-06 ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
chyby I. Podprogramy

III. Události, vstupyI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 hotový program upraví pro řešení příbuzného 
problému III. Objekty a komunikace mezi nimi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Informatika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

209

Informatika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I. Větvení programu, rozhodováníI-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví přehledný program k vyřešení problému I. Podprogramy s parametry

I. Větvení programu, rozhodováníI-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen

I-9-2-01 po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
I. Podprogramy s parametry

I-9-2-01p po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně 
řešil, uvede příklad takové činnosti 

I. Větvení programu, rozhodování

I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví 
tabulku pro evidenci dat 

II. Vkládání záznamu do databázové tabulky

II. Relativní a absolutní adresy buněkI-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat

I-9-3-03 při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní 
adresu buňky II. Použití vzorců u různých typů dat

I. Větvení programu, rozhodováníI-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-9-2-06 ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
chyby I. Podprogramy s parametry

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat

I-9-3-03 připíše do tabulky dat nový záznam II. Vkládání záznamu do databázové tabulky

I. Větvení programu, rozhodováníI-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 používá podmínky pro větvení programu, 
rozezná, kdy je podmínka splněna I. Podprogramy s parametry

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 

I-9-3-02 používá k výpočtům funkce pracující s číselnými 
a textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, 

II. Funkce s číselnými vstupy
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využívá funkce pro automatizaci zpracování dat délka, počet, když) II. Funkce s textovými vstupy
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 spouští program myší, klávesnicí, interakcí 
postav

I. Větvení programu, rozhodování

II. Použití vzorců u různých typů dat
II. Funkce s číselnými vstupy

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

I-9-3-02 řeší problémy výpočtem s daty

II. Funkce s textovými vstupy
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 používá souřadnice pro programování postav I. Grafický výstup, souřadnice

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

I-9-3-02 seřadí tabulku dat podle daného kritéria 
(velikost, abecedně)

II. Řazení dat v tabulce

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 používá parametry v blocích, ve vlastních 
blocích

I. Podprogramy s parametry

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

I-9-3-02 používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví 
kritérium pro vyřešení úlohy

II. Filtrování dat v tabulce

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte 
a použije její hodnotu

I. Proměnné

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

I-9-3-02 ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním 
nebo vizualizací velkého množství dat

II. Zpracování výstupů z velkých souborů dat
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I. Větvení programu, rozhodováníI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 diskutuje různé programy pro řešení problému
I. Podprogramy s parametry

II. Vkládání záznamu do databázové tabulky
II. Řazení dat v tabulce

I-9-3-02p nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce

II. Filtrování dat v tabulce
I. Podprogramy s parametryI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 

řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 hotový program upraví pro řešení příbuzného 
problému I. Proměnné

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Informatika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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I. Popsání problému
I. Pohyb v souřadnicích
I. Ovládání myší, posílání zpráv
I. Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu
I. Nástroje zvuku, úpravy seznamu
I. Import a editace kostýmů, podmínky
I. Návrh postupu, klonování.
I. Animace kostýmů postav, události
I. Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-02 řeší problémy sestavením algoritmu

I. Výrazy s proměnnou
I. Popsání problému
I. Ovládání myší, posílání zpráv
I. Nástroje zvuku, úpravy seznamu
I. Import a editace kostýmů, podmínky

I-9-2-02p rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
popíše podle návodu kroky k jejich řešení

I. Návrh postupu, klonování.
I. Programovací projekt a plán jeho realizaceI-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, 

s kterým se opakovaně setkal I. Popsání problému
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-9-2-06 ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
chyby

I. Testování, odladění, odstranění chyb

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače

I-9-4-01, I-9-4-04, ČSP-9-7-02, ČSP-9-7-02p pojmenuje 
části počítače a popíše, jak spolu souvisí

II. Hardware a software (Složení současného počítače 
a principy fungování jeho součástí, Operační systémy: 
funkce, typy, typické využití)

I. Programovací projekt a plán jeho realizace
I. Tvorba hry s ovládáním, více seznamů

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví přehledný program k vyřešení problému

I. Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce I-9-4-01 vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým II. Hardware a software (Složení současného počítače 
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hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě

vybavením a principy fungování jeho součástí, Operační systémy: 
funkce, typy, typické využití)

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě

I-9-4-01 diskutuje o funkcích operačního systému a 
popíše stejné a odlišné prvky některých z nich

II. Hardware a software (Složení současného počítače 
a principy fungování jeho součástí, Operační systémy: 
funkce, typy, typické využití)

I-9-4-01p rozlišuje funkce počítače po stránce hardwaru 
i operačního systému 

II. Hardware a software (Složení současného počítače 
a principy fungování jeho součástí, Operační systémy: 
funkce, typy, typické využití)
I. Programovací projekt a plán jeho realizaceI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 

řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 diskutuje různé programy pro řešení problému
I. Testování, odladění, odstranění chyb

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

I-9-4-02 na příkladu ukáže, jaký význam má komprese 
dat

II. Komprese a formáty souborů

I-9-4-02p ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu 

II. Komprese a formáty souborů

I. Programovací projekt a plán jeho realizaceI-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný program pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní I. Popsání problému

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě

I-9-4-01, ČSP-9-7-03, ČSP-9-7-03p popíše, jak fungují 
vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní

II. Fungování nových technologií kolem mě (např. 
smart technologie, virtuální realita, internet věcí, 
umělá inteligence)

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-02 řeší problém jeho rozdělením na části pomocí 
vlastních bloků

I. Programovací projekt a plán jeho realizace

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-9-4-03 na schematickém modelu popíše princip 
zasílání dat po počítačové síti

II. Sítě (Typy, služby a význam počítačových sítí, 
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos 
dat, IP adresa)

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro I-9-2-03 hotový program upraví pro řešení příbuzného I. Programovací projekt a plán jeho realizace
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I. Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu

řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

problému

I. Výrazy s proměnnou
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

II. Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud, 
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování)

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-9-4-03, ČSP-9-7-03 vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 
některé služby internetu

II. Web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL

II. Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud, 
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování)
II. Web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL

I-9-4-03p pracuje v online prostředí; propojí podle 
návodu digitální zařízení a na příkladech popíše možná 
rizika, která s takovým propojením souvisejí

II. Bezpečnost (Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 
metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy

I-9-4-04p rozpozná typické závady a chybové stavy 
počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na dospělou 
osobu 

II. Hardware a software (Složení současného počítače 
a principy fungování jeho součástí, Operační systémy: 
funkce, typy, typické využití)
I. Programovací projekt a plán jeho realizace
I. Popsání problému
I. Tvorba hry s ovládáním, více seznamů

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-05 zvažuje přístupnost vytvořeného programu 
různým skupinám uživatelů a dopady na ně

I. Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy

II. Bezpečnost (Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 
metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

I-9-4-05 diskutuje o cílech a metodách hackerů

II. Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat
II. Bezpečnost (Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 
metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

I-9-4-05 vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 
počítače a dat

II. Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat
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II. Bezpečnost (Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 
metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

I-9-4-05 diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu

II. Digitální identita (Digitální stopa: sledování polohy 
zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po 
internetu, sledování komunikace, informace o 
uživateli v souboru (metadata); sdílení a trvalost 
(nesmazatelnost) dat, Fungování a algoritmy 
sociálních sítí, vyhledávání a cookies

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

    

5.6 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    
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Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy – 1. období
žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje 
některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 
zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
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lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v 
případě potřeby požádá
o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

• vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně
• pozorování a pojmenovávaní věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
• utváří se prvotní ucelený obraz světa
• poznávání sebe i nejbližšího okolí
• seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
• vnímání lidí a vztahů mezi nimi
• všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, přemýšlí o jejich ochraně
• porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
• porozumění soudobého způsobu života, jeho přednostem i problémům, vč. situací ohrožení
• chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
Místo, kde žijeme - důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých
zkušeností žáků, např. v dopravní výchově
Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními 
právy
a povinnostmi, se světem financí
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Lidé a čas - orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy,poznávání proměnlivosti a 
rozmanitosti živé i neživé
přírody
Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 
bezpečném chování v
různých životních situacích. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se 
seznamují s tím, jak se
člověk vyvíjí od narození do dospělosti. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě 
člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 
ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
- orientace ve světě informací
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
Časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací.
- učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 
zdraví
a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
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- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních 
zdrojů
Kompetence komunikativní:
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní
komunikaci, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se 
naslouchání
a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální:
Žáci pracují ve skupině i při frontální výuce.
- efektivně spolupracují na řešení problémů
- učí se respektovat názory druhých
- přispívají k diskusi
- učitel učí věcně argumentovat
- učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
- učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- učitel vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy chválíme
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní 
podmínky
Kompetence digitální:
 žáci využívají digitální vzdělávací zdroje při výuce
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Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

Domov

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

Domov

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy Škola

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

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

Rodina

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

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

Soužití lidí - principy demokracie

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

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

Současnost a minulost v našem životě

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

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

Riziková místa a situace

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

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

Soužití lidí - principy demokracie
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ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

Rodina

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování 

Chování lidí - ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

Chování lidí - ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

Chování lidí - ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality

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

Soužití lidí - principy demokracie

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

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

Současnost a minulost v našem životě

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase Orientace v čase a časový řád -– určování 
času,kalendář, denní režim, roční období

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností Orientace v čase a časový řád -– určování 
času,kalendář, denní režim, roční období

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

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti Soužití lidí - principy demokracie

ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Současnost a minulost v našem životě

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

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

Orientace v čase a časový řád -– určování 
času,kalendář, denní režim, roční období

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

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

Orientace v čase a časový řád -– určování 
času,kalendář, denní režim, roční období

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

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

Rostliny

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně Živočichové
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

žijících zvířat

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

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

Rostliny

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

Osobní bezpečí

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

Chování lidí - ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality
Péče o zdravíČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 

jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

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

Zdravá výživa

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

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

Riziková místa a situace

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

Péče o zdraví

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka
Osobní bezpečí
Riziková místa a situace

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

Osobní bezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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• Kompetence sociální a personální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

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

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

Škola

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

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

Obec

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

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

Chování lidí – rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům

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

Okolní krajina

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy Škola

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

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

Riziková místa a situace

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

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu

Doprava

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

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

Rodina

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a Soužití lidí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

225

Prvouka 2. ročník

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

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

Soužití lidí

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

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

Chování lidí – rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům

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

Rodina

Soužití lidíČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování Právo a spravedlnost
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

Soužití lidí

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

Soužití lidí

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

Soužití lidí

ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Současnost a minulost v našem životě

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti Soužití lidí

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

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

Chování lidí – rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům

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

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

Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 
generace, denní režim, roční období
Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 
generace, denní režim, roční období

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

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

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Současnost a minulost v našem životěČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události regionu
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu Báje, mýty, pověsti
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ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 
generace, denní režim, roční období

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 
generace, denní režim, roční období
Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 
generace, denní režim, roční období
Životní podmínky
Voda, vzduch

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

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

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

Rostliny

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

Živočichové

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

Rostliny

Péče o zdraví
Návykové látky a zdraví

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

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

Projekt Normální je nekouřit

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

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

Chování lidí – rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům

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

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

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

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla Lidské tělo

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

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

Situace hromadného ohrožení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

   

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

Domov

Obec
Mapy obecně zeměpisné a tematické

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

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

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

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

Současnost a minulost v našem životě

Kultura
Regionální památka

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

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

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

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

Vlastnosti a změny látek

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

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

Zdravá výživa

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

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

Riziková místa a situace

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při Soužití lidí
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mimořádných událostech mimořádných událostech
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

Okolní krajina (místní oblast, region)

Okolní krajina (místní oblast, region)ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

ČJS-3-1-01p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého 
bydliště a školy Kultura

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

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase Orientace v čase a časový řád

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

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností Orientace v čase a časový řád

ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Současnost a minulost obce

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu Vlastnosti a změny látek

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

Péče o zdraví

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí

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

Osobní bezpečí

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

Chování lidí

Soužití lidíČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

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

Partnerství



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

230

Prvouka 3. ročník

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

lidí, jejich přednostem i nedostatkům

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

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

Soužití lidí

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

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

Právo a spravedlnost

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

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

Riziková místa a situace

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

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

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování 

Chování lidí

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

Chování lidí

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

Chování lidí

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

Soužití lidí

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti Soužití lidí

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

Riziková místa a situace

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné Živá a neživá příroda
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Voda, vzduch, půdaproměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Životní podmínky
Vesmír a ZeměČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích

Životní podmínky

Nerosty a horniny
Přírodní společenstva

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

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě Houby
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 
žijících zvířat 

Živočichové

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

Rostliny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

    

5.7 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1.5 2 0 0 0 0 3.5
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu • ve 4. ročníku se vyučuje v 1. pololetí s časovou dotací 2 h týdně a ve druhém pololetí 1 h týdně

• v 5. ročníku se vyučuje vždy dvě hodiny týdně
• přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických 

okruhů:
Místo, kde žijeme – okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás – základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie, základní globální 
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problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí
Lidé a čas – orientace v čase – kalendáře, letopočet, režim dne, současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody – Země jako planeta sluneční soustavy, živá a neživá příroda, rostliny, houby, 
živočichové, životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana 
přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví – lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 
lidské reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc, 
odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ničení
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v
přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí
na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti i v
jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
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společném postupu
a řešení
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 
práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak
vracet dluhy
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 
zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních
specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s
využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným
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vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních
období
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat
nebo poškozovat
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního
zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných
osob
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné
události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
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Název předmětu Přírodověda
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Přírodověda je ve 4. ročníku vyučována v 1. pololetí s časovou dotací 2 h týdně a ve druhém pololetí 1 h 
týdně.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- učitel umožňuje používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého 
pozorování
- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
- žáci se učí řešit zadané úkoly, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
– žáci se na základě získaných poznatků snaží vyvodit obecné závěry
– žáci snaží se ohodnotit výsledky své práce
Kompetence komunikativní:
- učitel vede žáky k používání správné terminologie
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich 
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy
- žáci komunikují ve skupině a spolupracují na zadaných úkolech
- žáci prezentují výsledky své práce
Kompetence sociální a personální:
- učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci pracovat společně
- učitel používá frontální i skupinovou výuku
- žáci se učí spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých
- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
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- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- učitel vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
Kompetence k řešení problémů:
– žáci hledají řešení přiměřené náročnosti úkolů
– žáci si ověřují správnost svých poznatků
Kompetence pracovní:
- žáci vykonávají zadanou práci s ohledem na svůj věk
- žáci se učí ověřovat správnost svých poznatků
- učitel vede žáky k práci samostatné i práci ve skupinách
 
Kompetence digitální:
- učitel vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb; učí žáky využívat je při 
učení i při zapojení do života školy a do společnosti
- učitel učí žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, spravovat a sdílet data, informace a digitální obsah
- učitel žákům pomáhá vytvářet a upravovat digitální obsah a napomáhá vyjadřovat se za pomoci 
digitálních prostředků
- žáci ovládají běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívají je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti
- žáci vytvářejí a upravují digitální obsah, kombinují různé formáty, vyjadřují se za pomoci digitálních 
prostředků
- žáci využívají digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či 
zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce

   

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

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

Okolní krajina

Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)
Příroda po celý rok – roční období a proměna přírody v 
jejich průběhu
Životní podmínky
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

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

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

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Přírodní podmínky regionu
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

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

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi
Okolní krajina
Přírodní podmínky regionu
Člověk ve společnosti

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

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

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích

Člověk ve společnosti

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

Okolní krajina
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Okolní krajinaČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi
Přírodní podmínky regionu
Člověk ve společnosti

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její 
zeměpisné poloze v Evropě

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Okolní krajina
Přírodní podmínky regionu
Člověk ve společnosti

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Člověk ve společnostiČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Člověk ve společnosti

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už nemohou tolerovat

Člověk ve společnosti

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině, v obci (městě) 

Člověk ve společnosti

ČJS-5-2-02p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

Člověk ve společnosti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Kalendář

Člověk ve společnostiČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v Kalendář
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minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Přírodní podmínky regionu

Roční období
Příroda po celý rok – roční období a proměna přírody v 
jejich průběhu

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času 
a střídáním ročních období

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a 
životem v dávných dobách 

Kalendář

ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují 
k regionu a kraji 

Kalendář

Přírodní podmínky regionu
Kalendář

ČJS-5-3-03p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, 
historické a přírodní památky v okolí svého bydliště

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Roční obdobíČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
Příroda po celý rok – roční období a proměna přírody v 
jejich průběhu
Okolní krajina
Příroda po celý rok – roční období a proměna přírody v 
jejich průběhu
Životní podmínky

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)
Životní podmínky

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)

Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
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Životní podmínky
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i 
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
První pomocČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování 
jako chodec a cyklista

Situace hromadného ohrožení

Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává 
propojenost živé a neživé přírody

Životní podmínky
Okolní krajina
Přírodní podmínky regionu
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se 
v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů 
prostředí

Životní podmínky
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata

Životní podmínky
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi
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Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla)

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami

Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
První pomocČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

Situace hromadného ohrožení

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti 

Člověk ve společnosti

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

Péče o zdraví,

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

Člověk ve společnosti

Péče o zdraví,ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek Situace hromadného ohrožení

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Péče o zdraví,

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

První pomoc

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a 
návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu 

Péče o zdraví,

Péče o zdraví,ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
Situace hromadného ohrožení

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti Péče o zdraví,
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První pomoczajistí lékařskou pomoc
Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
Člověk ve společnostiČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
Péče o zdraví,

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Okolní krajina

Okolní krajinaČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě

Osobní bezpečí

Člověk ve společnostiČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Člověk ve společnosti

Okolní krajinaČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje Člověk ve společnosti
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany 

Okolní krajina

Okolní krajina
Osobní bezpečí

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 

Okolní krajina

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i Okolní krajina
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vlasti i v jiných zemích v jiných zemích, zprostředkuje ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních cest

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnostiČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se 
na společném postupu řešení

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnostiČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické principy

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot
Rovnováha v přírodě
Životní podmínky

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i 
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Člověk a technika – jednoduché stroje, elektrická 
energie, parní stroj, spalovací motor
Člověk a neživá příroda
Rovnováha v přírodě
Životní podmínky

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
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dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování 
jako chodec a cyklista

Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací 
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových 
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest Člověk ve společnosti

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině, v obci (městě) 

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot

ČJS-5-2-02p uvede základní práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy 

Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot
Životní podmínkyČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob 

péče o drobná domácí zvířata Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
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ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Člověk a technika – jednoduché stroje, elektrická 
energie, parní stroj, spalovací motor

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami

Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný 
záchranný systém

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti 

Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací 
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových 
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií

ČJS-5-5-08p uplatňuje ohleduplné chování k druhému Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
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životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 

výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
etická stránka vztahů, etická stránka sexuality

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnostiČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Nerosty a horniny
Člověk a neživá příroda
Rovnováha v přírodě

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Životní podmínky
Vesmír a ZeměČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 

o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času 
a střídáním ročních období

Rovnováha v přírodě

Okolní krajina
Rovnováha v přírodě

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

Životní podmínky

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Životní podmínky

Nerosty a horniny
Člověk a neživá příroda
Rovnováha v přírodě

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává 
propojenost živé a neživé přírody

Životní podmínky
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období Vesmír a Země
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Rovnováha v přírodě
Okolní krajina
Rovnováha v přírodě

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se 
v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů 
prostředí Životní podmínky

Situace hromadného ohrožení
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého způsobu života

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, , nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
etická stránka vztahů, etická stránka sexuality

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

Člověk ve společnosti

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný 
záchranný systém
Situace hromadného ohroženíČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
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vhodná skladba stravy, pitný režim, , nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku
Situace hromadného ohrožení
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a 
návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, , nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
Situace hromadného ohroženíČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti 

zajistí lékařskou pomoc Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, , nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
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poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, , nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Základní globální problémy
Technický vývoj

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

    

5.8 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1.5 2 0 0 0 0 3.5
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu - je realizována ve čtvrtém a pátém ročníku
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Název předmětu Vlastivěda
- navazuje na učivo prvouky a prohlubuje učivo získané v tomto předmětu
- vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy
Místo, kde žijeme – chápání organizace života v obci, ve společnosti, praktické poznávání místních, 
regionálních skutečností, důraz na dopravní výchovu, postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění, 
znalost České republiky, její uspořádání, hospodářství země
Lidé kolem nás – upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomování si významu a 
podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen, seznamování se 
se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě, směřování k výchově budoucího 
občana demokratického státu
Lidé a čas – orientace v dějích času, postup událostí a utváření historie věcí a dějů, snaha o vyvolání zájmů 
u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti
Organizace – žáci pracují při frontální výuce i ve skupinách, pracují na referátech, využívají různé formy 
práce a dostupné
vyučovací pomůcky.
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v
přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí
na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti i v
jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
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LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu
a řešení
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 
práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak
vracet dluhy
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 
zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních
specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s
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Název předmětu Vlastivěda
využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních
období
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat
nebo poškozovat
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního
zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných
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Název předmětu Vlastivěda
osob
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné
události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vlastivěda je vyučována ve 4. ročníku v 1. pololetí s časovou dotací 1 h týdně a ve druhém pololetí 2 h 
týdně.
Vlastivěda je vyučována v 5. ročníku s časovou dotací 2 h týdně.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
- učí se začlenit obec do příslušného kraje
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
Kompetence k řešení problémů:
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní:
- umí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- učitel vede žáky k ověřování výsledků
- učitel podněcuje žáky k argumentaci

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
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Název předmětu Vlastivěda
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem 
záznamů
- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanské:
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
- učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence digitální:

   

Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost
Okolní krajina – zemský povrchČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky

ČR – regiony ČR, PrahaČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým Nerostné bohatství ČR
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Vodstvo ČR
Pohoří ČR

způsobem posoudí jejich význam způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického

Města ČR
ČR – regiony ČR, Praha
Nerostné bohatství ČR
Vodstvo ČR
Pohoří ČR

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích

Města ČR
Naše vlast – domov, národ, státní zřízení a politický 
systém, státní správa, samospráva, státní symboly, 
armáda ČR
Soužití lidí – život v demokratickém státě

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Uspořádání ČR
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost
Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost
ČR – regiony ČR, Praha
Nerostné bohatství ČR
Vodstvo ČR
Pohoří ČR
Města ČR

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

Okolní krajina – zemský povrch

ČR – regiony ČR, Praha
Nerostné bohatství ČR
Vodstvo ČR

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její 
zeměpisné poloze v Evropě

Pohoří ČR
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Města ČR
Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky
Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost
ČR – regiony ČR, Praha
Vodstvo ČR
Regionální pověsti
Staré pověsti české

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

Staré dějiny českých zemí
ČR – regiony ČR, Praha
Nerostné bohatství ČR
Vodstvo ČR
Pohoří ČR

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

Města ČR
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 

minulost a současnost
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Soužití lidí – život v demokratickém státě

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické principy

Soužití lidí – život v demokratickém státě

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

Vlastnictví –soukromé,, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek – rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití Soužití lidí – život v demokratickém státě
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ve škole, v rodině, v obci (městě) 
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

Soužití lidí – život v demokratickém státě

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy 

Soužití lidí – život v demokratickém státě

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 

Vlastnictví –soukromé,, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek – rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz 

Vlastnictví –soukromé,, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek – rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

Vlastnictví –soukromé,, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek – rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky
Regionální pověsti
Staré pověsti české

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Staré dějiny českých zemí
Regionální pověsti
Staré pověsti české

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

Staré dějiny českých zemí

Regionální pověsti
Staré pověsti české

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik Staré dějiny českých zemí

Soužití lidí – život v demokratickém státěČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách Uspořádání ČR
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Staré dějiny českých zemí
Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost
Regionální pověsti

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji

Staré dějiny českých zemí
Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, 
minulost a současnost

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště Regionální pověsti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

   

Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Náš region

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 

Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení
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bezpečného pohybu a pobytu v přírodě pohybu a pobytu v přírodě Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky
Evropa a svět – kontinent, evropské státy, EU, 
cestování

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky
Náš region
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava
Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 
masová kultura a subkultura
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického

Historie ČR
Náš region
Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava
Evropa a svět – kontinent, evropské státy, EU, 
cestování
Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR
Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 
masová kultura a subkultura
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích

Historie ČR
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

263

Vlastivěda 5. ročník

význam Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) - 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot
Náš region
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky
Náš region
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

Náš region

Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její 
zeměpisné poloze v Evropě

Evropa a svět – kontinent, evropské státy, EU, 
cestování

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 

Náš region

Náš region
Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava
Evropa a svět – kontinent, evropské státy, EU, 
cestování
Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 
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masová kultura a subkultura
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické principy

Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

ČJS-5-2-01p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v 
rodině, v obci (městě) 

Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy 

Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR

Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
Náš region
Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 
masová kultura a subkultura
Minulost a současnost v našem životě

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
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Historie ČR
Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
Náš region
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
Náš region
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
Náš region
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní 
Čechy, jižní a severní Morava
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
Náš region
Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 
masová kultura a subkultura
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie 
Terezie po současnost)
Historie ČR

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
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ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

ČJS-5-2-03p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz 

Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

ČJS-5-2-03p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 

Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

    

5.9 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je 

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu 
předávání historické zkušenosti.
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a 
promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 
kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové 
časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických 
jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a 
definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém 
vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Předmět Dějepis zcela pokrývá vzdělávací obor Dějepis.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je 
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kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu 
předávání historické zkušenosti.
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a 
promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 
kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám 
evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují 
žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen 
uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 
prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické 
problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Cíle dějepisu:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
* rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a 
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
* odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 
podmíněnosti v reálném a historickém čase
* hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými 
jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
* utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
* rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i 
ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
* vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a 
společenskovědního charakteru
* rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a 
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 
* úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 
odlišnostem (zvláštnostem lidí, skupin i různých společenství
* získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
* utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a 
sebehodnocení,k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
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* utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání 
předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
* rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
* uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k 
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Očekávané výstupy na konci každého období

ČLOVĚK V DĚJINÁCH
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na našem území
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci,
zrod křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA

popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

270

Název předmětu Dějepis
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských
souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce 
církve na tyto
požadavky
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských 
center a jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních
památek
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují
modernizaci společnosti
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
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Název předmětu Dějepis
evropských
národů
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií
MODERNÍ DOBA

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech
a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní 
prostředí
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech současného světa

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

6.-9. ročník – 2 hodiny/týden
• ČLOVĚK V DĚJINÁCH
• POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
• NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
• KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
• OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
• MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
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Název předmětu Dějepis
• MODERNÍ DOBA
• ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, motivujeme je pro celoživotní učení
- podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie svého regionu, vlasti, Evropy, světa
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
Kompetence k řešení problémů:
- na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů
- učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a 
modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti historických faktů
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
- klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
Kompetence sociální a personální:
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, jeho členů i práci vlastní
- učíme žáky respektovat práci druhých
Kompetence občanské:
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, jeho členů i práci vlastní
- učíme žáky respektovat práci druhých

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
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Název předmětu Dějepis
- vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků

   

Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

Průběžně

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Průběžně

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu

Průběžně

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z 
minulosti 

Průběžně

Jak vznikl člověkD-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, 

mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a 
železná

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí 

Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, 
mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a 
železná

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob 
jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 
předměty 

Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, 
mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a 
železná
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Dějepis 6. ročník

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, 
mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a 
železná

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

První státy - oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny

První státy - oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a ČínyD-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se 
staly součástí světového kulturního dědictví Řecko
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem starověkých států 

První státy - oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny

AntikaD-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos 
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s 
judaismem

Řím

Antika
Řecko

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie Řím
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších 
civilizací 

První státy - oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny

Řím
Zrod středověké Evropy: Stěhování národů

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států Franská říše

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Dokáže získat z různých zdrojů další informace k 
probíranému učivu, zpracovat je a prezentovat ostatním 
(„referáty“, aktuality). Zpočátku stačí kvalitní přečtení i 
jen vybraného textu, časem přechod k interpretaci 
alespoň zčásti vlastními slovy podle poznámek.
Do sešitu si podle vedení dokáže zapisovat i vlastní 
poznámky, dále vpisovat či vlepovat informace k učivu 
získané jinde.
Pod vedením si vypracovává svůj systém učení se 
dějepisu jako novému předmětu.

Průběžně
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Dějepis 6. ročník

Přispívá k práci menší skupiny, spolupracuje s ostatními 
při řešení úkolů.
Rozvíjí souvislý ústní projev.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Dějepis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu

Průběžně

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Průběžně

Zrod středověké Evropy: Stěhování národů
Byzantská říše
Franská říše
Arabská říše
Normané

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

Svatá říše římská, Polsko, Kyjevská Rus, Uhry
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Velká listina svobod v Anglii
Pohled do světa

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Velkomoravská říše

Rozdělení církveD-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

Křížové výpravy

Sámova říšeD-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území
Velkomoravská říše
Vznik českého státuD-9-4-03p uvede základní informace z období počátků 

českého státu Český stát v 11. – 13. století
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve 
středověké společnosti 

Rozdělení církve

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí 

Husitství

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

Gotická kultura

Český stát v 11. – 13. stoletíD-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v 
době přemyslovské a lucemburské Český stát za Lucemburků

Český stát v 11. – 13. stoletíD-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu Český stát za Lucemburků

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

Reformace

HusitstvíD-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

Objevné plavby

D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání Objevné plavby
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nových civilizací pro Evropu 
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

U referátů, aktualit se více odpoutává od napsaného 
textu, zvyšuje se rozdíl mezi napsanou a mluvenou 
podobou.
Ve vyprávěcích a popisných pasážích je schopen 
souvislejšího ústního projevu. Sešit se stává běžnou 
pracovní pomůckou

Průběžně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

Renesance, humanismus

Svět v 16. stoletíD-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus Svět ve 2. polovině 17. a v 18. stol. – nástup 

kapitalistických vztahů
Habsburkové na českém trůně, vznik habsburské 
monarchie

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských 
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie Třicetiletá válka
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události Habsburkové na českém trůně, vznik habsburské 
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monarchiev naší zemi v daném období
Třicetiletá válka
České země po třicetileté válce a období osvícenského 
absolutismu

D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku

Nástup průmyslové revoluce, národní obrození a 
revoluční rok 1848 v našich zemích, bachovský 
absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání
Třicetiletá válkaD-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky České země po třicetileté válce a období osvícenského 

absolutismu
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 
straně druhé

Velká francouzská revoluce

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 
které charakterizují modernizaci společnosti

Svět v první polovině 19. století

Svět v první polovině 19. stoletíD-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích

Nástup průmyslové revoluce, národní obrození a 
revoluční rok 1848 v našich zemích, bachovský 
absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti 
jednotlivých historických etap 

Průběžně

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

Svět ve druhé polovině 19. století

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

Svět ve druhé polovině 19. století

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 

Naše politika – snaha o česko–německé vyrovnání
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Dějepis 8. ročník

hnutími vybraných evropských národů vybraných evropských národů
Nástup průmyslové revoluce, národní obrození a 
revoluční rok 1848 v našich zemích, bachovský 
absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání

D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi 
v 19. století

Naše politika – snaha o česko–německé vyrovnání
Nástup průmyslové revoluce, národní obrození a 
revoluční rok 1848 v našich zemích, bachovský 
absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých 
dějin 19. století

Naše politika – snaha o česko–německé vyrovnání
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Získávání a využití informací z různých zdrojů uplatní v 
náležité prezentaci formou referátů, aktualit.
Dokáže si samostatně připravit poznámky, ať z textu 
nebo z ústního výkladu, využije je pro náležitý souvislý 
výklad, popis či vyprávění. Na základě faktografického 
základu napíše krátkou úvahu na historické téma.
Prokazuje orientaci v základních událostech národních 
dějin.

Průběžně

Příčiny a průběh první světové válkyD-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky První světová válka a naše země

Příčiny a průběh první světové válkyD-9-7-01p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní 
důsledky 1. světové války První světová válka a naše země
D-9-7-01, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku 
samostatného Československa 

První světová válka a naše země

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Dějepis 9. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Svět po první světové válceD-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů Světová hospodářská krize

Svět po první světové válceD-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro 
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

Světová hospodářská krize

Svět po první světové válceD-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv Druhá světová válka
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a 
politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 

Svět po první světové válce

Československo – boj o záchranu demokracie a 
samostatnosti státu
Ztráta samostatnosti
Československo po osvobození – omezená demokracie

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky

D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku 
samostatné Československé 

Československo – nový stát v Evropě

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Druhá světová válka

Rozpory mezi velmocemi (1945 – 1949)D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků Studená válka
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. 
světové války a politický a hospodářský vývoj v 

Druhá světová válka
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Dějepis 9. ročník

poválečné Evropě 
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

Studená válka

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí Závěrečné zamyšlení nad dějinami a současností
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Závěrečné zamyšlení nad dějinami a současností

D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství 
demokracie v naší vlasti 

Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Získávání a využití informací z různých zdrojů uplatní v 
náležité prezentaci formou referátů, aktualit.
Dokáže si samostatně připravit poznámky, ať z textu 
nebo z ústního výkladu, využije je pro náležitý souvislý 
výklad, popis či vyprávění. Na základě faktografického 
základu napíše krátkou úvahu na historické téma.
Prokazuje orientaci v základních událostech národních 
dějin.

Průběžně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    

5.10 Občanská výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 

sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k 
realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání 
druhých lidí v kontextu různých životních situací.
Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich 
orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činností 
armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost 
za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl 
jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 
společnosti.
Očekávané výstupy
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
žák
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v 
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, v obci
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
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Název předmětu Občanská výchova
žák
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů
a překonávání překážek
- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své
chování a jednání
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 
překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
žák
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového 
a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnost, a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu
ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

284
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hodnotu peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede 
příklady dávek
a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
žák
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat
každodenní život občanů
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých 
lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování 
trestných činů
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
žák
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných
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způsobů jejich uplatňování
- uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny 
i možné
důsledky pro život lidstva
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů
na lokální úrovni – v obci, regionu
- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Po 1 hodině/týden v 6. – 9. ročníku.
Cíle Ov :
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 
podmíněnosti v čase
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti sociokulturních, etických, politických právních a ekonomických faktů 
tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve 
vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- úcta k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin a různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, vč. činnosti armády, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o 
veřejné záležitosti, vč. kolektivní obrany
- rozvíjení finanční gramotnosti , orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování 
osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci
- osvojování pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech, vč.ochrany 
zdraví
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznání a 
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

286

Název předmětu Občanská výchova
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání 
předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporující základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,názorů a postojů, k 
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:
Žák
- na praktických příkladech sobě blízkých vysvětluje smysl a cíl učiva
- plánuje, organizuje a vyhodnocuje různé činnosti
Kompetence k řešení problémů:
Žák 
- seznamuje se s různými přijatelnými způsoby řešení problémů
- samostatně, tvořivě a logicky navrhuje způsoby řešení problémů
- spolupracuje v týmu při řešení problémů
- při řešení problémů používá metodu „brainstormingu“ a myšlenkové mapy
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně používá osvojené způsoby řešení problémů prakticky
Kompetence komunikativní:
Žák
- klade důraz na kulturní úroveň komunikace
- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
- otevřeně vyjadřuje svůj názor podpořený logickými argumenty
- dodržuje stanovená pravidla, podílí se na jejich se na jejich sestavování
- naslouchá druhým

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
Žák
- zúčastňuje se rozmanitých metod výuky
- rozvíjí schopnost zastávat v týmu různé role
- netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
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- zapojuje se do sociálních vztahů ve třídě, přispívá k dobrému klimatu třídy
Kompetence občanské:
Žák
- průběžně se seznamuje s vhodnými právními normami
- aktivně chrání své zdraví a životní prostředí
Kompetence pracovní:
Žák
- se seznamuje žáky s různými profesemi
- zvažuje možnosti dosažení dalšího studia podle své volby
Kompetence digitální:
Žák
- používá internet k vyhledávání informací, rozlišuje oficiální zdroje institucí
- při samostatné práci používá Word, Excel, popř. PowerPoint

   

Občanská výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu 
a způsoby jejich používání

Státní symboly

Místo kde žijeme
ČR – demokratický právní stát

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

Moje práva – tvoje práva
Ty, já, on – jsme rozdílníVO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, První krok k lidským právům
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

Dvě strany minceVO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

Moje práva – tvoje práva

Čas nezastavíš
Manželství
Když vlastní rodina chybí
Obec
Obecní zřízení
Život v regionech

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

ČR – demokratický právní stát
Ty, já, on – jsme rozdílníVO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a 

zájmy minoritních skupin ve společnosti První krok k lidským právům
Cyklus přírody
Rodinné a příbuzenské vztahy
Ty, já, on – jsme rozdílní

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům

První krok k lidským právům
Dvě strany minceVO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a 

xenofobie Moje práva – tvoje práva
Rodina – místo návratů
Děti – pokračování našeho života
Rodina – ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Škola – základ života

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

I ve škole s pravidly
Rodina – místo návratůVO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 

společenského soužití Děti – pokračování našeho života
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Rodina – ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Když vlastní rodina chybí
Škola – základ života
I ve škole s pravidly
Rodina – místo návratů
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Škola – základ života

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem

I ve škole s pravidly
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby 
jejich užívání 

Státní symboly

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

   

Občanská výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

Ve škole

Mezi vrstevníky
Komunikace
Kultura
Umění
Krása kolem nás
Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Slušnost pro každý den

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

Kam za kulturou
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Ochrana přírodního a kulturního bohatství
Lidská práva v dokumentech
Rovnost a nerovnost
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

Tolerance k národnostním menšinám

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

Lidská práva v dokumentech

Patříme k lidem
Vliv rodiny
Slušnost pro každý den
Naše potřeby
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům

Morálka a mravnost
Kultura
Umění
Krása kolem nás
Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Kam za kulturou
Spolupráce mezi zeměmi Evropy

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a 
zájmy minoritních skupin ve společnosti

Lidská práva v dokumentech
Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a 
xenofobie

Slušnost pro každý den
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Tolerance k národnostním menšinám
Všeobecná deklarace lidských práv
KomunikaceVO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí

Média

Krásy naší země
Zachraňme Zemi
Majetek a vlastnictví

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady

Mít nebo být?
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a 
vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, 
úvěry, splátkový prodej, leasing

Patříme k lidem
Majetek a vlastnictví

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

Začlenění do veřejného života

Vliv rodiny
Naše potřeby

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a 
ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků Majetek a vlastnictví
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá 
se rizikům při hospodaření s penězi 

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, 
úvěry, splátkový prodej, leasing

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

Stát

Cesta k demokraciiVO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou Volby
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výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
Majetek a vlastnictví
Začlenění do veřejného života
Lidská práva v dokumentech
Svoboda

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

VO-9-4-04p zná základní práva a povinností občanů

Morálka a mravnost
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování

Spolupráce mezi zeměmi Evropy

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01p ví o právech občanů ČR v rámci EU a 
způsobech jejich uplatňování

Lidská práva v dokumentech

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné 
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

Nadnárodní organizace

VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v 
rámci EU a 

Lidská práva v dokumentech

Lidská práva v dokumentechVO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti 
občanů Všeobecná deklarace lidských práv

Majetek a vlastnictvíVO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek 
nebo službu hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, 

úvěry, splátkový prodej, leasing
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Občanská výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
osobnost člověka,rozdíly,změnyVO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

sebepojetí, sebepoznání
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kvalitu života rozumové poznávání skutečnosti
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

volní vlastnosti

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

temperament

smyslové vnímáníVO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

city, jejich druhy a vlastnosti
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

zájmy, potřeby,hodnoty

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

vysvětlí na příkladech důsledky našich rozhodnutí 
týkajících se zdraví

vlohy,inteligence
paměť

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s 
profesním uplatněním

hra,učení,práce

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány hra,učení,práce

puberta, adolescenceVO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití dospělost, stáří
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování 

sebepojetí, sebepoznání
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společenských norem 
osobnost člověka,rozdíly,změny
sebepojetí, sebepoznání
city, jejich druhy a vlastnosti
rozpozná nevýhody pasivního a agresivního jednání, 
jmenuje výhody asertivního jednání

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů,potlačení 
emocí a umět převést konflikt na problém

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení

cena zboží, nabídka, poptávka

dělba práce,specializace
výrobní a nevýrobní odvětví

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu 
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

cena zboží, nabídka, poptávka
cena zboží, nabídka, poptávka
úloha práva v životě společnosti vč. práv spotřebitele

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

obrana státu

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-03p na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet

cena zboží, nabídka, poptávka

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek 
nebo službu 

cena zboží, nabídka, poptávka

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě 
porušení práv spotřebitele 

úloha práva v životě společnosti vč. práv spotřebitele

právní kultura, právní vědomí
právní norma, zákon

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

Ústava ČR
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rozdělení moci ve státě
Listina základních práv a svobod
politické spektrum v ČR
právní kultura, právní vědomí
právní norma, zákon
obrana státu

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování 
demokratické společnosti

právo v Evropě
Ústava ČR
rozdělení moci ve státě

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní 
správy politické spektrum v ČR

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby 
jejich užívání

Ústava ČR

dělba práce,specializaceVO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu cena zboží, nabídka, poptávka

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na 
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

cena zboží, nabídka, poptávka

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod

úloha práva v životě společnosti vč. práv spotřebitele

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

právní norma, zákon

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

vysvětlí na příkladech důsledky našich rozhodnutí 
týkajících se zdraví
sebepojetí, sebepoznáníVO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby 

pomáhajících organizací zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů,potlačení 
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emocí a umět převést konflikt na problém
vysvětlí na příkladech důsledky našich rozhodnutí 
týkajících se zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Občanská výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

já jako občan obce
občan státu
ochrana majetku
děti a paragrafy

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak 
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak 
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

ohrožené životní prostředí
já jako občan obce
na úřadě
občan státu
rodina

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

rodiče a děti
já jako občan obce
občan státu
ochrana majetku

VO-9-1-06p má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné 
k ochraně osob za mimořádných událostí

ohrožené životní prostředí
odvětví práva ČR
občanskoprávní vztahy
smlouvy

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu orgány právní ochrany

vlastnictví
správná volba
první brigáda, první zaměstnání
v zaměstnání

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství

rodina
odpovědnost za škoduVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce

vlastnictvíVO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek 
nebo službu ochrana majetku
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vlastnictví
ochrana majetku

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě 
porušení práv spotřebitele

smlouvy
děti a paragrafy
rodina

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

VO-9-4-06p má základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků rodiče a děti

odpovědnost za škodu
druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce
děti a paragrafy

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání

každé povolání si žádá své
orgány právní ochrany
přestupky a správní řízení
občanské soudní řízení

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činností a 
spolupráce při postihování trestných činů

trestní právo
přestupky a správní řízení
druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce
občanské soudní řízení

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

trestní právo
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání

druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti vč. běžné 
komunikace s úřady; v případě potřeby požádá 
vhodným způsobem o radu

orgány právní ochrany

přestupky a správní řízeníVO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy trestní právo

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služeb 
pomáhajících organizací

orgány právní ochrany

přestupky a správní řízení
druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování

občanské soudní řízení
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trestní právo
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 
význam daní
vlastnictví
stát a národní hospodářství

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na 
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

právní subjekty podnikání

stát a národní hospodářství
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 
význam daní

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu záchytná sociální síť

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-03p na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků

VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o 
potřebné občany 

záchytná sociální síť

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování

občan EU
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VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

problémy současného světa

já jako občan obce
občan státu
ohrožené životní prostředí
příliš mnoho lidí -příliš problémů

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešen

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01p ví o právech občanů ČR v rámci EU a 
způsobech jejich uplatňování

občan EU

vlastnictví
správná volba
první brigáda, první zaměstnání

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

rodina
občanskoprávní vztahy
vlastnictví
ochrana majetku

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci

smlouvy
děti a paragrafy
rodina

VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků rodiče a děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.11 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Fyzika, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, svým činnostním a badatelským charakterem 

výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i 
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užitečnost přírodovědných poznatků a její aplikace v praktickém životě.
Žáci při výuce fyziky si rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a 
měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto 
ověřování a vyhodnocovat z nich závěry.
Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat 
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich 
předvídání či ovlivňování.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Fyzika

Kompetence k učení:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:
• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 
(pozorování, měření,
experiment) i různých metod racionálního uvažování
• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů
• způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 
nezávislými způsoby
• zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví 
ostatních lidí
• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
• uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 
nejširšího využívání jejích
obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
Kompetence k řešení problémů:
Vzdělávání v dané oblasti vede k tomu, že :
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: kladení vhodných otázek, umožnění volného přístupu k informačním zdrojům

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
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Vzdělávání v dané oblasti vede k tomu, že :
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu 
žáků
Kompetence digitální:
- žáci jsou schopni v procesu učení využívat výpočetní techniku (běžně používaná digitální zařízení, aplikace 
a služby)
- žáci využívají výpočetní techniku k učení i při zapojení do života školy a do společnosti
- žáci získávají, vyhledávají, kriticky posuzují, spravují a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
- žáci vytvářejí a upravují digitální obsah, kombinují různé formáty, vyjadřují se za pomoci digitálních 
prostředků
- žáci využívají digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

   

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

Tělesa a látky (těleso, atomy a molekuly, látka a 
skupenství, vlastnosti)

předvede působení magnetického pole magnetu, na 
základě praktického pokusu odliší látky s 
feromagnetickými vlastnostmi od ostatních 

Magnetismus (magnety, magnetické pole)

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Fyzikální veličiny (porovnávání vlastností těles, měření 
vlastností těles, pojem fyzikální veličina, příklady 
fyzikálních veličin)
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Délka (značka, základní a vedlejší jednotky, měřidla, 
měření délky)
Objem (značka, základní a vedlejší jednotky, měřidla, 
měření objemu)
Hmotnost (značka, základní a vedlejší jednotky, 
měřidla, měření délky)
Čas (značka, základní a vedlejší jednotky, měřidla, 
měření času)
Síla (značka, jednotky, měřidla)

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při 
dané změně jeho teploty

Teplota (značka, základní jednotky, měřidla, měření 
teploty, změna objemu těles při zahřívání)

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Hustota (značka, základní a vedlejší jednotky, výpočet 
hustoty)
Délka (značka, základní a vedlejší jednotky, měřidla, 
měření délky)
Hmotnost (značka, základní a vedlejší jednotky, 
měřidla, měření délky)

F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas

Čas (značka, základní a vedlejší jednotky, měřidla, 
měření času)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

Pohyb (pohyb posuvný a otáčivý, rovnoměrný a 
nerovnoměrný)

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

Rychlost (značka, jednotky, měřidla, měření rychlosti, 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem, grafy)

F-9-2-01p rozezná, že je těleso v klidu či pohybu vůči 
jinému tělesu 

Pohyb (pohyb posuvný a otáčivý, rovnoměrný a 
nerovnoměrný)

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles při řešení jednoduchých 
problémů 

Rychlost (značka, jednotky, měřidla, měření rychlosti, 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem, grafy)

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci 
působí síla 

Síla (skládání sil, tíhová síla a těžiště, setrvačnost, síla a 
změny pohybu, akce a reakce, brzdné síly)

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

Hydrostatický tlak (značka, jednotky, vztah pro 
výpočet, Pascalův zákon)

F-9-3-01p využívá poznatků o zákonitosti tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 
praktických problémů 

Hydrostatický tlak (značka, jednotky, vztah pro 
výpočet, Pascalův zákon)

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh

Světlo (šíření světla, stín a polostín, Slunce a Měsíc, 
zrcadla, odraz a lom světla, rozklad světla)

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami

Světlo (šíření světla, stín a polostín, Slunce a Měsíc, 
zrcadla, odraz a lom světla, rozklad světla)

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a 
zná jejich využití 

Čočky (zobrazení předmětů, oko, optické přístroje)

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Síla (skládání sil, tíhová síla a těžiště, setrvačnost, síla a 
změny pohybu, akce a reakce, brzdné síly)

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 

Světlo (šíření světla, stín a polostín, Slunce a Měsíc, 
zrcadla, odraz a lom světla, rozklad světla)
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elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či není 
zdrojem světla 
chápe souvislost mezi působící tlakovou silou, plochou a 
vzniklým tlakem 

Tlak (značka, jednotky, vztah pro výpočet, tlaková síla)

chápe souvislost mezi hustotou kapaliny a tělesa a 
chováním tělesa v kapalině 

Kapaliny (vlastnosti kapalin, kapilární jevy, spojené 
nádoby, Archimedův zákon, hydrostatická vztlaková 
síla, plavání těles)

vysvětlí rozdíl ve vlastnostech kapalin a plynů, rozumí 
pojmu atmosférický tlak 

Plyny (vlastnosti plynů, atmosférický tlak, základy 
meteorologie)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou 

Práce (definice, značka, jednotky, vztahy pro výpočet, 
účinnost)

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

Výkon (definice, značka, jednotky, vztahy pro výpočet)

F-9-2-06 aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při 
řešení praktických problémů 

Jednoduché stroje (páka, kladka, kolo na hřídeli, 
nakloněná rovina, šroub)

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

Výkon (definice, značka, jednotky, vztahy pro výpočet)

F-9-4-03 rozpozná vzájemné přeměny různých forem Energie (souvislost energie a práce, značka, jednotky, 
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energie, jejich přenosu a využití druhy energie a jejich vzájemné přeměny, potenciální 
a kinetická energie)

F-9-4-04 rozezná v jednoduchých příkladech teplo 
přijaté či odevzdané tělesem 

Teplo (teplo jako druh energie, značka, jednotky, 
tepelná výměna)

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro 
šíření zvuku

Zvuk (zdroje zvuku, vlastnosti a šíření zvuku)

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

Zvuk (zdroje zvuku, vlastnosti a šíření zvuku)

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz Zvuk (zdroje zvuku, vlastnosti a šíření zvuku)

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka 

Zvuk (zdroje zvuku, vlastnosti a šíření zvuku)

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

El. obvod (elektrický obvod jednoduchý a rozvětvený, 
zdroje elektrického napětí, spotřebiče a jejich zapojení 
do obvodu)
Elektrický proud (značka, jednotka, vztah pro výpočet, 
měřidla)

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

Elektrický odpor (Ohmův zákon, značka, jednotka, 
měřidla, měření, vztahy pro výpočet)

F-9-6-01p sestaví podle schématu elektrický obvod El. obvod (elektrický obvod jednoduchý a rozvětvený, 
zdroje elektrického napětí, spotřebiče a jejich zapojení 
do obvodu)

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu Elektrické napětí (značka, jednotka, zdroje, měřidla, 
měření)

v praxi rozpozná a pojmenuje konkrétní přeměny 
skupenství 

Skupenství a jejich vzájemné přeměny (tání a tuhnutí 
látek, vypařování, var a kapalnění, sublimace a 
desublimace)

chápe souvislost mezi el. příkonem a výkonem a 
spotřebovanou energií 

El. energie, příkon/výkon (značky, jednotky, vzorce pro 
výpočet)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Magnetické vlastnosti el. proudu (vodiče, cívka, 
elektromagnet, magnetická indukce)

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

Elektromagnetická indukce (princip, generátor, 
elektromotor)

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet

Sluneční soustava (Slunce, planety)

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a 
pohyb Měsíce kolem Země 

Sluneční soustava (Slunce, planety)

osvojí si základní vědomosti o Zemi jako o vesmírném 
tělese a jejím postavení ve vesmíru 

Sluneční soustava (Slunce, planety)

Střídavý proud a napětí (princip, harmonické napětí, 
efektivní napětí, měniče napětí, bezpečnost práce)

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

Perioda, frekvence a amplituda střídavého napětí 
(značka, jednotky, grafy)

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

Polovodič (charakteristika, princip - teplota, 
světelnost, příměsi, polovodičové součástky)
Jádro atomu, jaderné síly, radioaktivita, jaderné 
reakce, jaderná elektrárna

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Jádro atomu, jaderné síly, radioaktivita, jaderné 
reakce, jaderná elektrárna

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci 

Sluneční soustava (Slunce, planety)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
    

5.12 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast je realizována v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně prostřednictvím vyučovacího 
předmětu chemie.

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
• na praktických příkladech blízkých žákovi chápe smysl a cíl učiva
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematice je efektivně 
využívá v procesu učení i praktickém životě
• žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
pro příští využití
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářet komplexní pohled na přírodní jevy
• poznává smysl a cíl učení a získává pozitivní vztah k učení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Chemie
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 
různých variant řešení
• při řešení problémů užívá logické, matematické a empirické postupy
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje 
svůj názor a vhodně argumentuje                                • využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem• využívá získané komunikativní 
dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráce s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel v týmu, pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc, přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů
• chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje zkušenosti druhých 
lidí
• ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí 
• je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí
Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
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Název předmětu Chemie
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
životního prostředí
• využívá výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
• dodržuje a plní si své povinnosti a závazky
Kompetence digitální:

   

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vlastnosti látek (barva, skupenství, rozpustnost ve 
vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)
Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se 
kterými zatím pracovat nesmí

Soli, průmyslová hnojiva, stavební pojiva, vápenná 
malta, sádra, beton, keramika

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
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bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)
Směsi (různorodé a stejnorodé směsi, složky směsi, 
složení roztoků, hmotnostní zlomek, křížové pravidlo)
Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně 
používanými nebezpečnými látkami

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)
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Směsi (různorodé a stejnorodé směsi, složky směsi, 
složení roztoků, hmotnostní zlomek, křížové pravidlo)
Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v 
běžném životě

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech

Částicové složení látek (molekuly, atomy, elektrony, 
protony,neutrony, atomové jádro, ionty)

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

Chemické prvky a periodická soustava prvků (kovy a 
nekovy, vlastnosti, využití)

Protonové číslo, chemické prvkyCH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky Chemická vazba, chemické sloučeniny
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich 
možné vlastnosti 

Chemické prvky a periodická soustava prvků (kovy a 
nekovy, vlastnosti, využití)

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání

Chemické reakce (výchozí látky a produkty, chemický 
děj)

Chemické reakce (výchozí látky a produkty, chemický 
děj)

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice (látkové 

množství, molární hmotnost, úpravy chemických 
rovnic)

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí 

Chemické reakce (výchozí látky a produkty, chemický 
děj)

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

Voda a vzduch

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných Oxidy (siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, 
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dusnatý,dusičitý, křemičitý, oxidační číslo)
Sulfidy (olovnatý, zinečnatý)
Halogenidy (fluoridy, chloridy bromidy, jodidy)
Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý, amonný)

prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

Kyseliny (sírová, chlorovodíková,dusičná, bezkyslíkaté 
a kyslíkaté kyseliny)
Oxidy (siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, 
dusnatý,dusičitý, křemičitý, oxidační číslo)
Sulfidy (olovnatý, zinečnatý)
Halogenidy (fluoridy, chloridy bromidy, jodidy)
Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý, amonný)

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
zná vliv těchto látek na životní prostředí

Kyseliny (sírová, chlorovodíková,dusičná, bezkyslíkaté 
a kyslíkaté kyseliny)

CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvést příklady 
jejich použití 

Voda a vzduch

Kyselost a zásaditost roztoků, pHCH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Neutralizace

Kyselost a zásaditost roztoků, pHCH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změřit pH 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem Neutralizace
rozpozná přeměny skupenství látek Vlastnosti látek (barva, skupenství, rozpustnost ve 

vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota)
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady 
bezpečné práce v hodině, první pomoc při úrazu v 
hodině)
Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý, amonný)

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem

Kyseliny (sírová, chlorovodíková,dusičná, bezkyslíkaté 
a kyslíkaté kyseliny)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
   

Chemie 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
oxidace a redukce
výroba železa a oceli
koroze
galvanický článek
elektrolýza
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví 
člověka

ochrana člověka za mimořádných událostí
oxidace a redukceCH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 

produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 

výroba železa a oceli
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koroze
galvanický článek
elektrolýza
polyetylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, 
polyamidová a polyesterová vlákna
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí

využívání využívání

ochrana člověka za mimořádných událostí
oxidace a redukce
výroba železa a oceli
koroze
galvanický článek
elektrolýza
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

chemie a životní prostředí
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ochrana člověka za mimořádných událostí
oxidace a redukce
výroba železa a oceli
koroze
galvanický článek
elektrolýza
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí

ochrana člověka za mimořádných událostí
oxidace a redukce
výroba železa a oceli
koroze
galvanický článek
elektrolýza
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty

CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi 
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

potraviny
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chemie a životní prostředí
ochrana člověka za mimořádných událostí
exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
chemické výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

ochrana člověka za mimořádných událostí
exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy fosilní a průmyslově vyráběná paliva

exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie

fosilní a průmyslově vyráběná paliva
exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového 
zpracování ropy

fosilní a průmyslově vyráběná paliva
exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
chemické výroby
otravné látky
pesticidy

CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a 
druhotných surovin

biotechnologie, enzymy
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léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí
ochrana člověka za mimořádných událostí

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití

alkany, alkeny, alkiny, cyklické uhlovodíky, areny 
(metan, etan, propan, butan, eten, etin, benzen, 
naftalen) a jejich zdroje
halogenderiváty
alkoholy a fenoly
aldehydy a ketony
karboxylové kyseliny
estery, esterifikace, etylester kyseliny octové

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

polyetylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, 
polyamidová a polyesterová vlákna
sacharidy, tuky, bílkovinyCH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů vitaminy

sacharidy, tuky, bílkovinyCH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad 
správné výživy

vitaminy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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5.13 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována v 6, 7. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně, v 8. ročníku po jedné hodině 

týdně
prostřednictvím vyučovacího předmětu přírodopis.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Přírodopis

Kompetence k učení:
• žák využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, organizuje si vlastní učení
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematice je efektivně 
využívá v procesu učení i praktickém životě
• žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
pro příští využití
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářet komplexní pohled na přírodní jevy
• poznává smysl a cíl učení a získává pozitivní vztah k učení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností
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• vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 
různých variant řešení
• při řešení problémů užívá logické, matematické a empirické postupy
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje 
svůj názor a vhodně argumentuje
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráce s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel v týmu, pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc, přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů
• chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje zkušenosti druhých 
lidí
• ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí, zná zásady zdravého způsobu života
Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
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životního prostředí
• využívá výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
• dodržuje a plní si své povinnosti a závazky
Kompetence digitální:

   

Přírodopis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
fotosyntéza a dýchání
viry, bakterie, sinice
bičíkovci
jednobuněčné zelené řasy
jednobuněční živočichové
prvoci
jednobuněčné houby
řasy mnohobuněčné
houby mnohobuněčné

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

houby nižší
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houby vyšší
lišejníky
žahavci
ploštěnci
kroužkovci
měkkýši
členovci : korýši, pavoukovci
třídění organismů
hmyz: bezkřídlý hmyz, křídlatý - hmyz s proměnou 
dokonalou a nedokonalou
hmyz v ekosystémech
hospodářský význam hmyzu
ochrana proti škodlivému hmyzu
mechy, kapradiny, plavuně
mechorosty : játrovky, mechy
kapraďorosty : plavuně, přesličky, kapradiny
vyšší rostliny nahosemenné rostliny
jehličnany
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
zásady správného houbaření

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody

ochrana proti škodlivému hmyzu
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

jednoduchý pokus
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vznik atmosféry
vznik hydrosféry
názory na vznik Země a živé hmoty
fotosyntéza a dýchání
třídění organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
fotosyntéza a dýchání

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a 
rozliší základní projevy a podmínky života

třídění organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
fotosyntéza a dýchání
hmyz v ekosystémech
hospodářský význam hmyzu

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu

ochrana proti škodlivému hmyzu
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
zásady správného houbaření

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody

ochrana proti škodlivému hmyzu
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost základní metody pozorování přírody
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nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus

a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
hmyz v ekosystémech
hospodářský význam hmyzu

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

ochrana proti škodlivému hmyzu
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
fotosyntéza a dýchání

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí

vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
jednoduchý pokus
třídění organismů
příčiny a výsledky vývojové úspěšnosti hmyzu
hmyz v ekosystémech

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

ochrana proti škodlivému hmyzu
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základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
jednoduchý pokus
viry, bakterie, sinice
bičíkovci
jednobuněčné zelené řasy
jednobuněční živočichové
prvoci

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel

jednobuněčné houby
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
práce s literaturou
hospodářský význam hmyzu

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

ochrana proti škodlivému hmyzu
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
řasy mnohobuněčné
houby mnohobuněčné
třídění organismů
mechy, kapradiny, plavuně
mechorosty : játrovky, mechy
kapraďorosty : plavuně, přesličky, kapradiny
vyšší rostliny nahosemenné rostliny
jehličnany

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin 
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

vnější a vnitřní stavba těla organismů
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam práce s literaturou
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jednoduchý pokusvirů a bakterií v přírodě i pro člověka virů a bakterií v přírodě i pro člověka
viry, bakterie, sinice
práce s literaturou
jednoduchý pokus
látky anorganické a organické
jednobuněčné houby
houby nižší
houby vyšší
zásady správného houbaření

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

lišejníky
práce s literaturou
jednoduchý pokus

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v 
přírodě a na člověka

viry, bakterie, sinice
práce s literaturou
jednobuněčné zelené řasy
řasy mnohobuněčné
lišejníky
třídění organismů
mechy, kapradiny, plavuně
mechorosty : játrovky, mechy
kapraďorosty : plavuně, přesličky, kapradiny
vyšší rostliny nahosemenné rostliny
jehličnany

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a 
zná jejich zástupce

vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
práce s literaturou
hmyz v ekosystémech
hospodářský význam hmyzu

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

ochrana proti škodlivému hmyzu
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základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednobuněčné houby
houby mnohobuněčné
houby nižší
houby vyšší

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

zásady správného houbaření
práce s literaturouP-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků lišejníky
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednobuněčné houby
houby mnohobuněčné
houby nižší
houby vyšší

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků

zásady správného houbaření
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
práce s literaturou

P-9-2-03p pozná lišejníky

lišejníky
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů

jednoduchý pokus
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látky anorganické a organické
fotosyntéza a dýchání
soustava pletiv rostlinných těl
vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

vnější a vnitřní stavba těla organismů
žahavci
ploštěnci
kroužkovci
měkkýši
členovci : korýši, pavoukovci
třídění organismů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

hmyz: bezkřídlý hmyz, křídlatý - hmyz s proměnou 
dokonalou a nedokonalou
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

jednoduchý pokus
práce s literaturou
soustava pletiv rostlinných těl

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a 
orgánových soustav rostlin i živočichů

vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a 
vysvětlí funkce jednotlivých orgánů

záznamy pozorování
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práce s literaturou
fotosyntéza a dýchání
vnější a vnitřní stavba těla organismů
žahavci
ploštěnci
kroužkovci
měkkýši
členovci : korýši, pavoukovci
třídění organismů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
hlavní zástupce

hmyz: bezkřídlý hmyz, křídlatý - hmyz s proměnou 
dokonalou a nedokonalou
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
příčiny a výsledky vývojové úspěšnosti hmyzu
hmyz v ekosystémech
hospodářský význam hmyzu

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování 
základní projevy chování živočichů v přírodě,objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

ochrana proti škodlivému hmyzu
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
soustava pletiv rostlinných těl

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírodyP-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 

orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů 
v rostlině jako celku

nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
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záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
fotosyntéza a dýchání
vnější a vnitřní stavba těla organismů
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

fotosyntéza a dýchání
základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
soustava pletiv rostlinných těl

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného 
těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin

vnější a vnitřní stavba těla organismů
jednoduchý pokusP-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické 
procesy a jejich využití fotosyntéza a dýchání

základní metody pozorování přírody
nástroje pro pozorování přírody - lupa, mikroskop
záznamy pozorování
práce s literaturou
jednoduchý pokus
vyšší rostliny nahosemenné rostliny

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin 
a způsob jejich pěstování

jehličnany
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Přírodopis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů

savci
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do 
říší a nižších taxonomických jednotek

vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
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strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů 
v rostlině jako celku

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin 
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
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vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
příroda a její ohrožení
ochrana přírody
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost 
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
příroda a její ohrožení
ochrana přírody

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a 
orgánových soustav rostlin i živočichů

obojživelníci
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plazi
ptáci
savci
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy

savci
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného 
těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické 
procesy a jejich využití

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
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vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin 
a způsob jejich pěstování

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a 
zná jejich zástupce

vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
vyšší rostliny - krytosemenné rostliny (kořen, stonek, 
list, květ; opylení, oplození, plody, semena )
třídění krytosemenných rostlin - dvouděložné a 
jednoděložné
příroda a její ohrožení
ochrana přírody
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody 

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

plazi
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ptáci
savci
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce
pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
příroda a její ohrožení
ochrana přírody
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
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příroda a její ohrožení
ochrana přírody
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
savciP-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty základní metody pozorování živých organismů a 

přírody, bezpečnost práce
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a 
vysvětlí funkce jednotlivých orgánů

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
hlavní zástupce

plazi
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ptáci
savci
pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
příroda a její ohrožení
ochrana přírody
strunatci
pláštěnci, bezlebeční
obratlovci
kruhoústí, paryby, ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování 
základní projevy chování živočichů v přírodě,objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
příroda a její ohrožení
ochrana přírody
základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

ČSP-9-3-05p využívá zkušenosti s chovem vybraných 
domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb

základní metody pozorování živých organismů a 
přírody, bezpečnost práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Přírodopis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
soustava kosterní a pohybová
soustava oběhová
soustava trávicí
soustava dýchací
soustava vylučovací
soustava rozmnožovací
soustava kožní
soustava smyslová a nervová
soustava žláz s vnitřním vyměšováním

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

základy genetiky
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

fylogenetický vývoj, lidské rasy

soustava rozmnožovací
soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Antikoncepční metody
Pohlavní nemoci

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí 
až do stáří

Životospráva těhotné ženy
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soustava kosterní a pohybová
soustava oběhová
soustava trávicí
soustava dýchací
soustava vylučovací
soustava rozmnožovací
soustava kožní
soustava smyslová a nervová

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 
lidského těla a jejich funkce

soustava žláz s vnitřním vyměšováním
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka fylogenetický vývoj, lidské rasy

soustava rozmnožovací
soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Antikoncepční metody
Pohlavní nemoci
Životospráva těhotné ženy

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince

základy genetiky
první pomoc, obecné zásady (zástava dýchání při 
funkčním krevním oběhu; krvácení; zlomeniny a 
polohování; mdloba; podchlazení, omrzliny; bodnutí 
hmyzem; uštknutí hadem; zasažení elektrickým 
proudem; otravy a poleptání)
infekční a civilizační nemoci, epidemie, preventivní 
lékařská péče
zdravý životní styl
osobní a duševní hygiena
základní složky potravy
zásady zdravého stolování
alternativní výživové směry

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života

obezita, bulimie, anorexie
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škodlivé látky v potravním řetězci
drogy a hazardní hry (zdravotní rizika)
základy genetiky
první pomoc, obecné zásady (zástava dýchání při 
funkčním krevním oběhu; krvácení; zlomeniny a 
polohování; mdloba; podchlazení, omrzliny; bodnutí 
hmyzem; uštknutí hadem; zasažení elektrickým 
proudem; otravy a poleptání)

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

infekční a civilizační nemoci, epidemie, preventivní 
lékařská péče
první pomoc, obecné zásady (zástava dýchání při 
funkčním krevním oběhu; krvácení; zlomeniny a 
polohování; mdloba; podchlazení, omrzliny; bodnutí 
hmyzem; uštknutí hadem; zasažení elektrickým 
proudem; otravy a poleptání)
infekční a civilizační nemoci, epidemie, preventivní 
lékařská péče
zdravý životní styl
osobní a duševní hygiena
základní složky potravy
zásady zdravého stolování
alternativní výživové směry
obezita, bulimie, anorexie
škodlivé látky v potravním řetězci

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

drogy a hazardní hry (zdravotní rizika)
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při 
poranění 

první pomoc, obecné zásady (zástava dýchání při 
funkčním krevním oběhu; krvácení; zlomeniny a 
polohování; mdloba; podchlazení, omrzliny; bodnutí 
hmyzem; uštknutí hadem; zasažení elektrickým 
proudem; otravy a poleptání)

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů

fylogenetický vývoj, lidské rasy
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základy genetiky
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

základy genetiky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Přírodopis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
minerály (vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití; 
prvky; sulfidy; halogenidy; oxidy, hydroxidy; uhličitany; 
sírany; křemičitany; minerály organického původu)
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)
vnitřní geologické děje (poruchy zemské kůry; vrásy, 
zlomy; kerné pohyby; vrásnění; zemětřesení; sopečná 
činnost; pohyby litosférických desek)
vnější geologické děje (zvětrávání)
půdy – vznik, složení, typy, význam

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

činnost vody



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

346

Přírodopis 9. ročník

podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
minerály (vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití; 
prvky; sulfidy; halogenidy; oxidy, hydroxidy; uhličitany; 
sírany; křemičitany; minerály organického původu)
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)
půdy – vznik, složení, typy, význam
činnost vody
podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země

ovzduší a jeho ochrana
minerály (vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití; 
prvky; sulfidy; halogenidy; oxidy, hydroxidy; uhličitany; 
sírany; křemičitany; minerály organického původu)
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce
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pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody 

základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce
činnost organismů a člověka
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
minerály (vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití; 
prvky; sulfidy; halogenidy; oxidy, hydroxidy; uhličitany; 
sírany; křemičitany; minerály organického původu)
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)
základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody 

základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce
základní metody pozorování neživé přírody, 
bezpečnost práce

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody vnitřní geologické děje (poruchy zemské kůry; vrásy, 

zlomy; kerné pohyby; vrásnění; zemětřesení; sopečná 
činnost; pohyby litosférických desek)
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vnější geologické děje (zvětrávání)
půdy – vznik, složení, typy, význam
působení gravitace
činnost vody
podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
minerály (vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití; 
prvky; sulfidy; halogenidy; oxidy, hydroxidy; uhličitany; 
sírany; křemičitany; minerály organického původu)
horniny (vyvřelé - hlubinné, výlevné; usazené - 
úlomkovité, organogenní, chemické přeměněné)
vnitřní geologické děje (poruchy zemské kůry; vrásy, 
zlomy; kerné pohyby; vrásnění; zemětřesení; sopečná 
činnost; pohyby litosférických desek)
vnější geologické děje (zvětrávání)
půdy – vznik, složení, typy, význam
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
vnitřní geologické děje (poruchy zemské kůry; vrásy, 
zlomy; kerné pohyby; vrásnění; zemětřesení; sopečná 
činnost; pohyby litosférických desek)
vnější geologické děje (zvětrávání)
půdy – vznik, složení, typy, význam
působení gravitace

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů

činnost vody
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podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
vnější geologické děje (zvětrávání)
půdy – vznik, složení, typy, význam
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření

P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich 
vznik

negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
vznik Země
vnitřní stavba Země
postavení Země ve vesmíru
geologická období

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

geologická stavba území České republiky
vnitřní geologické děje (poruchy zemské kůry; vrásy, 
zlomy; kerné pohyby; vrásnění; zemětřesení; sopečná 
činnost; pohyby litosférických desek)
vnější geologické děje (zvětrávání)
působení gravitace
činnost vody
podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
krajina a její přetváření
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné 
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu 
před nimi

voda a její ochrana
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ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

chráněná území
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

chráněná území
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení
chráněná území

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

pozorování a popis přírody, práce s informacemi a 
literaturou
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

přírodní zdroje a jejích využívání
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negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení
chráněná území
vnější geologické děje (zvětrávání)
působení gravitace
činnost vody
podzemní voda
činnost moře
činnost ledovců
činnost větru
činnost organismů a člověka
krajina a její přetváření
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

ekologické katastrofy a jejich předcházení
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

chráněná území
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a 
objasnit základní princip některého ekosystému

voda a její ochrana
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ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení
chráněná území
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech

chráněná území
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
přírodní zdroje a jejích využívání
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky

chráněná území
činnost organismů a člověka
životní prostředí a člověk
krajina a její přetváření
přírodní zdroje a jejích využívání
negativní vlivy lidské činnosti na pedosféru
voda a její ochrana
ovzduší a jeho ochrana
ekologické katastrofy a jejich předcházení

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 
prostředí

chráněná území
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

    

5.14 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 1 2 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v 
zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 1 hodina týdně
8. ročník 2 hodiny týdně
9. ročník 2 hodiny týdně

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Zeměpis
- žáci si osvojují dovednosti samostatně pracovat s různými druhy map, grafy, diagramy, statistickými 
materiály
- vedeme žáky ke spojování poznatků z výuky s dalšími informacemi (z tisku,z Tv, případně z rozhlasových 
relací, z populárně naučných časopisů) – zároveň používat získané vědomosti v praktických situacích
Kompetence sociální a personální:
- naučit žáky chápat kulturní i mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur
- vážit si jejich přínosu pro myšlenkový, mravní a hospodářský rozvoj lidské společnosti
- dbát na jejich soužití ve stále sílící globalizaci
- vytvářet touhu po cestování, a tím poznávat z vlastní zkušenosti vlastní zemi i země zahraniční jako 
součást životního způsobu moderního člověka
Kompetence občanské:
- srovnávat sociální a hospodářské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a 
celosvětovém měřítku
- vytvářet smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů
Kompetence digitální:
Kompetence k řešení problémů:

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

- v návaznosti na prvouku a vlastivědu rozvíjet a obohacovat rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, 
hospodářských a sociálních podmínek života lidí v ČR, v Evropě i v ostatních světadílech
- osvojení základních vědomostí o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejích hlavních složkách
- vytvoření představ o jedinečnostech některých geografických objektů, a jevů a procesů v krajinné sféře a 
v jejich vzájemných souvislostech
- orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech živote jejich obyvatelstva
- získat informace o významných státech,jejich politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu
- uvědomit si postavení naší země v Evropě a ve světě, možnosti její prosperity – v přítomnosti a v blízké 
budoucnosti

   

Zeměpis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vesmír a hvězdy
výzkum vesmíru
určování zeměpisné polohy
zeměpisné souřadnice
čas na zeměkouli

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů

zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky
světadíly
Afrika a Austrálie

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace

Arktida a Antarktida
sluneční soustava
tvar a rozměry Země
pohyby Země
Měsíc
výzkum vesmíru
globus

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů

zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky
tvar a rozměry ZeměZ-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
pohyby Země
globus
měřítko glóbusu, map
čas na zeměkouli
výškopis, polohopis
světové strany

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

odhad vzdáleností
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zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu

čas na zeměkouli

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

čas na zeměkouli

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

čas na zeměkouli

Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a 
kartografické terminologii 

čas na zeměkouli

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu (mdú) 

čas na zeměkouli

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě 

čas na zeměkouli

litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
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atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)
pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
biosféra (tropické lesy, savany, pouště a polopouště, 
subtropy, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, 
život v mořích, výškové stupně)
světadíly
Afrika a Austrálie
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)
pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

biosféra (tropické lesy, savany, pouště a polopouště, 
subtropy, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, 
život v mořích, výškové stupně)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost

atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)
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pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu

pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)
pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

biosféra (tropické lesy, savany, pouště a polopouště, 
subtropy, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, 
život v mořích, výškové stupně)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)
atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)

Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek

pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
litosféra (stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, 
vnější činitelé)
hydrosféra (pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině)

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí (mdú)

atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh 
vzduchu)
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pedosféra (složení půdy, půdní typy a druhy, význam 
půdy)
světové oceány
světadíly

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny Arktida a Antarktida

světové oceány
světadíly

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány

Arktida a Antarktida
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Arktida a Antarktida

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Arktida a Antarktida

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Arktida a Antarktida

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

Arktida a Antarktida

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje

Arktida a Antarktida

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Arktida a Antarktida

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Arktida a Antarktida

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech

Arktida a Antarktida
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Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů 

Arktida a Antarktida

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

Arktida a Antarktida

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

Arktida a Antarktida

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

   

Zeměpis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace

USA a Kanada, Mexiko
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středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie
Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony, světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
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zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

zásadních změn v nich zásadních změn v nich

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
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Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
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vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Andské státy
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Laplatské státy a Brazílie
Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

středoamerické státy
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státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie
Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Laplatské státy a Brazílie
Amerika (členění, poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 
vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl a 
zemědělství)
USA a Kanada, Mexiko
středoamerické státy
státy Karibiku
Andské státy
Laplatské státy a Brazílie

Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

Asie (největší světadíl, poloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, nerostné suroviny, 
průmysl a zemědělství, regiony)
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Zeměpis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

- průmysl a zemědělství
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- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

EU
Evropa - historický vývojZ-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

- zeměpisná poloha
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- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

- státy jižní Evropy
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- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
- služby

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje

- průmysl a zemědělství
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- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
- služby
- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

EU
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- služby
- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech

- cestovní ruch
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- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

- rostlinstvo a živočišstvo
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- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

EU
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Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU

Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek

- zahraniční obchod
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány

- státy střední Evropy
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- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů

EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

- nerostné suroviny
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- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU
Evropa - historický vývoj
- zeměpisná poloha
- pohoří, nížiny, vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- doprava
- cestovní ruch
- státy střední Evropy
- státy severní Evropy
- státy západní Evropy
- státy jižní Evropy
- státy jihovýchodní Evropy
- státy východní Evropy
EU

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel

- služby
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- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Evropa - historický vývoj

- zeměpisná poloha
Česko v Evropě
- vývoj státního území
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- vodstvo
- půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- surovinové zdroje
- ochrana krajiny a přírody
- základní údaje
- správní uspořádání ČR

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

- Praha
Česko v Evropě
- vývoj státního území
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- vodstvo
- půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- surovinové zdroje
- ochrana krajiny a přírody
- služby
- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
- správní uspořádání ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

- Praha
EUZ-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 

republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti české 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních Česko v Evropě
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- vývoj státního území
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- vodstvo
- půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- surovinové zdroje

institucích, organizacích a integracích států institucích, organizacích a integracích státě

- ochrana krajiny a přírody
Česko v Evropě
- vývoj státního území
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- vodstvo
- půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- surovinové zdroje
- ochrana krajiny a přírody
- služby
- doprava železniční, silniční, letecká, vodní, potrubní
- správní uspořádání ČR
- Praha

Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu

- zahraniční obchod
Česko v Evropě
- vývoj státního území
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- vodstvo
- půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- surovinové zdroje
- ochrana krajiny a přírody

Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a 
oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy

- správní uspořádání ČR
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- Praha
- zahraniční obchod
- průmysl a zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení
- poloha a rozloha
- základní údaje
- rozdělení

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál české republiky v evropském a 
světovém kontextu

- sídla
- pohoří, nížiny, vodstvo
- státy střední Evropy
Česko v Evropě
- poloha a rozloha
- povrch a jeho členění
- základní údaje
- rozdělení

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy

- sídla
- základní údaje
- rozdělení

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch 
a jeho členitost

- sídla
- základní údaje
- rozdělení

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva

- sídla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

   

Zeměpis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Královéhradecký krajZ-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy Pardubický kraj
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Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
služby, rozdělení a rozvoj služeb
maloobchod
služby, rekreace, cestovní ruch

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

turisticky atraktivní místa
globalizace
ekonomická globalizace
politická globalizace
globalizace v sociální oblasti
globalizace kulturní rozmanitosti
globalizace v oblasti ekologie
půdní fond
transformace českého zemědělství
služby, rozdělení a rozvoj služeb
maloobchod

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál české republiky v evropském a 
světovém kontextu

služby, rekreace, cestovní ruch
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Zlínský kraj
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Moravskoslezský kraj
služby, rozdělení a rozvoj služeb
maloobchod
služby, rekreace, cestovní ruch
Pražský kraj
mezinárodní organizace
Evropská unie

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti české 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích státě vojenské a politické mezinárodní organizace
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

mezinárodní organizace

rozvojové státy
vyspělé státy
lidské zdroje
geografie a její význam

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

česká geografie
kolonizace
mezinárodní organizace
Evropská unie

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

vojenské a politické mezinárodní organizace
geografie a její významZ-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a 

kartografické terminologii česká geografie
globální změny klimatuZ-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

přírodní katastrofy

rozmístění obyvatelstva a územní pohyb
zemědělská výroba - rostlinná a živočišná výroba
využití půdy
vývoj průmyslu

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

průmyslové oblasti světa
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zpracovatelský a spotřební průmysl
zemědělská výroba - rostlinná a živočišná výroba
vývoj průmyslu

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje průmyslové oblasti světa

proces urbanizace
městská sídla, slumy, aglomerace

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

venkovské osídlení
hrubý domácí produkt
rozvojové státy
vyspělé státy

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

chudoba
rozvojové státy
vyspělé státy
kolonizace
obyvatelstvo a jeho početní růst
struktura obyvatelstva
národ, etnická skupina, jazyky
národnostní menšiny
náboženství
světové kultury, terorismus
lidská práva a svobody

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech

kulturní a přírodní dědictví
globální změny klimatuZ-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost

přírodní katastrofy

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu 

přírodní katastrofy

proces urbanizace
městská sídla, slumy, aglomerace

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel

venkovské osídlení
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využití půdy
biodiverzitaZ-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

ohrožení biodiverzita

biodiverzitaZ-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

ohrožení biodiverzita

biodiverzitaZ-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

ohrožení biodiverzita

geografie a její významZ-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek česká geografie

doprava, význam dopravy (letecká, vodní, vnitrostátní, 
potrubní, železniční, silniční, vliv na životní prostředí)
globální změny klimatu
ozónová díra

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

přírodní katastrofy
globální změny klimatu
ozónová díra

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí (mdú) přírodní katastrofy

vývoj průmyslu
průmyslové oblasti světa
průmysl paliv, energetiky
hutnický a strojírenský průmysl
zpracovatelský a spotřební průmysl
potravinářský
geografie a její význam

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů

česká geografie
geografie a její významZ-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny česká geografie
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geografie a její významZ-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu česká geografie

geografie a její významZ-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

česká geografie

geografie a její významZ-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu (mdú) česká geografie

geografie a její významZ-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě česká geografie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

    

5.15 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět Hudební výchova zcela pokrývá vzdělávací obor Hudební výchova.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání 
jako svébytného prostředku komunikace.
V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 
obsahovými doménami hudební výchovy.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu 
celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež 
se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, 
intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, 
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu 
zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě 
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je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností 
je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a 
gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve 
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
po 1 hodině týdně v 1. – 9. ročníku

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
- prostřednictvím pěveckých instrumentálních, poslechových, příp. hudebně-pohybových činností vedeme 
žáky k pochopení smyslu a cíle života
- činnosti se žáky vyhodnocujeme
Kompetence k řešení problémů:
- dbáme na hlasovou výchovu
- podporujeme rytmické a intonační dovednosti
- umožňujeme osvojení hry na nástroje Orffovy školy
- vedeme žáky k prožívání hudby, umět poslouchat skladbu
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky ke spolupráci na tvorbě hudebního doprovodu
- besedujeme nad ukázkami děl světových autorů
- vytváříme vlastní melodie na říkadla nebo krátké básně
Kompetence občanské:
- naučit zpívat státní hymnu
- seznámíme s hudbou ke státním svátkům
- poznáváme hudbu jiných národů a porovnáváme ji v kontextu s českou hudbou
Kompetence sociální a personální:
Kompetence pracovní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
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Název předmětu Hudební výchova
- žáci využívají digitální vzdělávací zdroje při výuce

   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
správná výslovnost
dýchání
sjednocování hlasového rozsahu
vlastnosti tónů
tempo
hlavový tón
ukolébavka
nácvik 10 písní
lidové koledy

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

lidová a umělá píseň
správná výslovnost
dýchání
vlastnosti tónů
tempo
ukolébavka
nácvik 10 písní
prodleva

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

pohyb podle hudby
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hra „na tělo“
vokální a instrumentální hudba
správná výslovnost
dýchání
sjednocování hlasového rozsahu
vlastnosti tónů
tempo
hlavový tón
ukolébavka
nácvik 10 písní
hra „na tělo“
lidové koledy

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

lidová a umělá píseň
správná výslovnost
dýchání

HV-3-1-02p hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu

tempo
tempo
Orffova škola
prodleva
dudácká kvinta
Ostinato
hra „na tělo“

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

vokální a instrumentální hudba
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hlavový tón
nasazení tónu
správná výslovnost vokálů
hlasový rozsah
volný nástup 1. a 5. stupně
lidová umělá píseň pro děti
dynamika
tempo

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

nácvik 10 písní
rytmické doprovody
melodické doprovody (T-D)
hry

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

crescendo a decrescendo
hlavový tón
nasazení tónu
správná výslovnost vokálů

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

hlasový rozsah
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volný nástup 1. a 5. stupně
lidová umělá píseň pro děti
dynamika
tempo
nácvik 10 písní
rytmické doprovody
melodické doprovody (T-D)
hry

HV-3-1-02p hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu

crescendo a decrescendo
lidová umělá píseň pro děti
takt 2/4, 3/4
rytmické doprovody
melodické doprovody (T-D)

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

hry
dynamika
tempo
takt 2/4, 3/4
hry
poskočný krok
pochod
pohybové vyjádření stoupající a klesající melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

pohybové vyjádření zážitků z hudby
dynamika
tempo
takt 2/4, 3/4
hry
poskočný krok
pochod

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické 
změny

pohybové vyjádření stoupající a klesající melodie
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pohybové vyjádření zážitků z hudby
dětský sbor bez i s doprovodem
hra na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytara, 
velký a malý buben

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální

B.Smetana, V.Trojan, I.Hurník, J.Suk, A.Dvořák, 
P.I.Čajkovskij

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
dýchání
notová osnova, taktová čára
noty c1 – c2

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

kánon
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nácvik 10 písní
dýchání
notová osnova, taktová čára
noty c1 – c2
kánon

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

nácvik 10 písní
rytmizace a melodizace říkadel
doprovody k písním a melodizovaným říkadlům s 
využitím orffovských nástrojů

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

hudební nástroje
charakter melodie
rytmizace a melodizace říkadel
dvoudobá chůze a tanec
pohyb podle hudby
pohybové vyjádření melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

taneční skladby
předvětí, závětí
charakter melodie
rytmizace a melodizace říkadel

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

pohyb podle hudby
hudební nástroje
taneční skladby
hymna ČR a její autoři

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální

B.Smetana, A.Dvořák, W.A.Mozart, A. Vivaldi, J. S. 
Bach, F. Busoni
předvětí, závětí
charakter melodie
rytmizace a melodizace říkadel

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku

pohyb podle hudby
pozorně vnímá jednoduché skladby rytmizace a melodizace říkadel
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taneční skladby
B.Smetana, A.Dvořák, W.A.Mozart, A. Vivaldi, J. S. 
Bach, F. Busoni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
průprava jednoduchého dvojhlasu
stupnice

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti nácvik 10 písní

legato, staccato
klíč, předznamenání (křížek, béčko)
předehra, mezihra, dohra
hra „na tělo“

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

taktování
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tónika, subdominanta
tónika, dominanta

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

předehra, mezihra, dohra
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem 

nácvik 10 písní

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou hra „na tělo“

legato, staccato
tónika, subdominanta
Orffova škola

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivu 
skladeb a písní

tónika, dominanta
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje 

Orffova škola

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace

3/4 takt – sousedská, valčík

malá písňová forma (a,b; a,b,a)
rondová forma

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby

J.S.Bach, J.Suk, B.Smetana, A.Dvořák, W.A.Mozart, 
L.Janáček
legato, staccato
vztah předvětí a závětí
předehra, mezihra, dohra

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

J.S.Bach, J.Suk, B.Smetana, A.Dvořák, W.A.Mozart, 
L.Janáček

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy nácvik 10 písní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

   

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
dýchání
stupnice dur, moll
kánon
lidový dvojhlas

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

nácvik 10 písní
taktováníHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

pohybové reakce na poslechovou hudbu

dominta a tónika
stupnice dur, moll

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

Orffova škola
dýcháníHV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 

individuálním schopnostem nácvik 10 písní
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou pohybové reakce na poslechovou hudbu
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dominta a tónika
rozdělení hudebních nástrojů

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivu 
skladeb a písní Orffova škola
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje 

Orffova škola

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace

pohybové reakce na poslechovou hudbu

homofonie, polyfonieHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby J.S.Bach, W.A.Mozart, L.Janáček, B.Martinů, V.Novák

lidové kapely, symfonický orchestrHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků J.S.Bach, W.A.Mozart, L.Janáček, B.Martinů, V.Novák

rozdělení hudebních nástrojůHV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy
J.S.Bach, W.A.Mozart, L.Janáček, B.Martinů, V.Novák
lidový dvojhlas
lidové kapely, symfonický orchestr

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb

J.S.Bach, W.A.Mozart, L.Janáček, B.Martinů, V.Novák
dýchánísprávně hospodaří s dechem při interpretaci písní - 

frázování nácvik 10 písní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pěvecký projev
hlasová hygiena
hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod znějící hudby
taktování
tanec, pantomima

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

kvalita tónu
pěvecký projev
hlasová hygiena
nácvik minimálně 10 písní
kvalita tónu
vztahy mezi tóny
hodnoty not, stupnice s křížky, intervaly
druhy (hodnoty), názvy not
posuvná znaménka /křížky, béčka, odrážky)

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; 
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 
vokální projev druhého

interval jako výšková vzdálenost mezi tóny
pěvecký projev
hlasová hygiena
hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

nácvik minimálně 10 písní
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pohybový doprovod znějící hudby
taktování
pěvecký projev
hlasová hygiena
hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod znějící hudby
taktování
tanec, pantomima
kvalita tónu
vztahy mezi tóny
struktura hudebního díla
hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 
kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů

hudební dějiny (pravěk, starověk)
pěvecký projevHV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 

a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata

hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

pěvecký projev

hlasová hygiena
nácvik minimálně 10 písní

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně

kvalita tónu

tanec, pantomima
struktura hudebního díla

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry

hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 
kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)
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hudební dějiny (pravěk, starověk)
pohybový doprovod znějící hudby
taktování
tanec, pantomima

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 

kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod znějící hudby
taktování
tanec, pantomima
struktura hudebního díla
hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 
kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)
hodnoty not, stupnice s křížky, intervaly
druhy (hodnoty), názvy not
posuvná znaménka /křížky, béčka, odrážky)
interval jako výšková vzdálenost mezi tóny

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

hudební dějiny (pravěk, starověk)
struktura hudebního díla
hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 
kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

hudební dějiny (pravěk, starověk)
pohybový doprovod znějící hudby
tanec, pantomima
hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, 
kantáta, melodram, homofonie x polyfonie, opera, 
opereta ...)

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

hudební dějiny (pravěk, starověk)
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
krční, hlavový tón
pěvecké hlasy
druhy, dramatizace písní
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod skladeb

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

umělecký, společenský tanec, lidový
krční, hlavový tón
pěvecké hlasy
pravidla hlasové hygieny

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; 
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 
vokální projev druhého druhy, dramatizace písní
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nácvik minimálně 10 písní
připravit, zahajujeme, pozor, chyba
tempo, dynamika
řady tónů – stupnice a jejich charakter (dur, moll)
krční, hlavový tón
pěvecké hlasy
pravidla hlasové hygieny
druhy, dramatizace písní
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod skladeb
připravit, zahajujeme, pozor, chyba
hudební nástroje lidové a klasické hudby
tempo, dynamika

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

řady tónů – stupnice a jejich charakter (dur, moll)
druhy, dramatizace písní
pohybový doprovod skladeb
umělecký, společenský tanec, lidový
dirigent, gesta, osobnosti
připravit, zahajujeme, pozor, chyba
hudební nástroje lidové a klasické hudby
fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň
kantáta, muzikál
druhy hudby

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů

hudební středověk (po baroko)
druhy, dramatizace písní
pohybový doprovod skladeb
umělecký, společenský tanec, lidový
připravit, zahajujeme, pozor, chyba

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

tempo, dynamika
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druhy, dramatizace písní
nácvik minimálně 10 písní
pohybový doprovod skladeb
dirigent, gesta, osobnosti
připravit, zahajujeme, pozor, chyba

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata

hudební nástroje lidové a klasické hudby
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

krční, hlavový tón

pěvecké hlasy
pravidla hlasové hygieny
druhy, dramatizace písní

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně

nácvik minimálně 10 písní
fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň
kantáta, muzikál
chorály, oratorium, varhany
druhy hudby
etnografové, etnika
hudební středověk (po baroko)
tvůrci, interpreti, posluchači

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry

vývoj hudebních útvarů
„oběti“ drog
druhy, dramatizace písní
pohybový doprovod skladeb
umělecký, společenský tanec, lidový

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

etnografové, etnika
hudební nástroje lidové a klasické hudby
fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na kantáta, muzikál
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nástroje symfonického orchestru
chorály, oratorium, varhany
tempo, dynamika
řady tónů – stupnice a jejich charakter (dur, moll)
druhy hudby
hudební středověk (po baroko)

základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

vývoj hudebních útvarů
hudební nástroje lidové a klasické hudby
fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň
kantáta, muzikál
nástroje symfonického orchestru
chorály, oratorium, varhany
druhy hudby
hudební středověk (po baroko)
tvůrci, interpreti, posluchači

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

vývoj hudebních útvarů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
nácvik minimálně 10 písní
taneční kroky, pohybová improvizace

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

relaxační techniky
rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
nácvik minimálně 10 písní
styly populární hudby
hudba vážná, lidová, džez, populární

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; 
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 
vokální projev druhého

tradiční a netradiční používání hudebních prostředků
rozvoj sluchu a smyslu pro rytmusHV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 

hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

hudba vážná, lidová, džez, populární

rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
nácvik minimálně 10 písní
taneční kroky, pohybová improvizace
styly populární hudby
hudba vážná, lidová, džez, populární
tradiční a netradiční používání hudebních prostředků

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů

nové technické možnosti a hudba
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně

rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
nácvik minimálně 10 písní
taneční kroky, pohybová improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

hudba vážná, lidová, džez, populární

klíčová díla uměleckých období
styly populární hudby

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry

hudba vážná, lidová, džez, populární
rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
taneční kroky, pohybová improvizace

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

klíčová díla uměleckých období

rozvoj sluchu a smyslu pro rytmus
klíčová díla uměleckých období
styly populární hudby
hudba vážná, lidová, džez, populární
tradiční a netradiční používání hudebních prostředků

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

nové technické možnosti a hudba
klíčová díla uměleckých období
styly populární hudby
pěvecké osobnosti vážné a rockové
hudba vážná, lidová, džez, populární
vývoj notace
hudební dějiny (pravěk, starověk, hudební středověk, 
baroko, klasicismus, romantismus, - populární a vážná 
hudba 20. stolet
klíčové skladatelské osobnosti

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

osobnosti populární hudby
taneční kroky, pohybová improvizaceHV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění tradiční a netradiční používání hudebních prostředků
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nové technické možnosti a hudba
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

   

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hlasová výchova jako předpoklad úspěchu ve světě 
hudby
nácvik minimálně 10 písní

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

role pohybové výchovy v utváření osobnosti 
kulturního člověka

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; 

hlasová výchova jako předpoklad úspěchu ve světě 
hudby
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nácvik minimálně 10 písní
hudební styly a žánry
džez, folk, rock, hip hop

životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 
vokální projev druhého

hudba vážná a zábavná
hlasová výchova jako předpoklad úspěchu ve světě 
hudby
hudební styly a žánry
prolínání druhů hudby jako způsob
džez, folk, rock, hip hop

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

hudba vážná a zábavná
hlasová výchova jako předpoklad úspěchu ve světě 
hudby
nácvik minimálně 10 písní

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata

hudební styly a žánry
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně

hlasová výchova jako předpoklad úspěchu ve světě 
hudby

role pohybové výchovy v utváření osobnosti 
kulturního člověka
hudební styly a žánry

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

hudba vážná a zábavná

role pohybové výchovy v utváření osobnosti 
kulturního člověka
hudební styly a žánry

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

prolínání druhů hudby jako způsob
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hudba vážná a zábavná
hudební styly a žánry
džez, folk, rock, hip hop

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů hudba vážná a zábavná

hudební styly a žánryHV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

hudba vážná a zábavná

hudební styly a žánry
džez, folk, rock, hip hop
hudba vážná a zábavná
vývoj notace

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

hudební dějiny (pravěk, starověk, středověk, baroko, 
klasicismus, romantismus, vážná hudba 20.století, 
populární hudba 19. a 20.století v Čechách
hudební styly a žánry
džez, folk, rock, hip hop

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry

vývoj notace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
    

5.16 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 2 1 2 1 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné 

než racionální poznávání světa- poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictví výtvarných 
činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili 
rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v 
nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s 
jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředku sebevyjádření. 
Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke zkušenostem 
chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. 
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k 
činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné 
znakové systémy.Nalézání vztahů mezi druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků 
umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získávání dovedností a poznatků překračujících rámec 
oboru. Přispívají k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.

Obsahové, časové a organizační vymezení V etapě základního vzdělávání je Vv postavena na tvůrčích činnostech- tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto 
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Název předmětu Výtvarná výchova
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění a myšlení, prožívání, představivost, fantazii, 
intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí Vv prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v 
současném výtvarném umění a v obrazových mediích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové činnosti, 
Uplatňováním subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák 
veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své úrovni do procesu 
tvorby a komunikace.
Vyučující předmět výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. a 2. stupně 
ZŠ. Jeho týdenní časová dotace činí v 1., 2., 3., 4., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně a v 5., 6.a 7. ročníku 2 
hodiny týdně. Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. až 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a 
experimentování, ve 2. období ( 4. až 5. ročník) přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. 
Ve 3. období (6. až 9. ročník) se vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování sebevědomí žáků a 
podněcování jejich zájmu o výtvarnou práci, vhodnou motivací a volbou náročnějších úkolů a technik. 
Zaměřuje se rovněž větší měrou i na náměty vyžadující více přemýšlení, uvažovaní, a také vytváří větší 
prostor pro osobitý umělecký projev žáka. Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován do jednotlivých 
ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, 
schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech 
organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučujícím předmětem s 
jednohodinovou týdenní dodací (např. Pracovní výchovou apod.)

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
– Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemném provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, 
prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie 
hodnot
– Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě.
– Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti.
– Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
– Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v 
širších sociálních a kulturních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Výtvarná výchova
- Učíme žáky různým výtvarným technikám a používání vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
- Na modelových příkladech učíme žáky využívat vhodný algoritmus řešení problémů.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.
Kompetence komunikativní:
– Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace.
– Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské 
komunikace.
– Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke 
kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.
Kompetence sociální a personální:
– Vedeme žáka k uvědomování i sebe samého jako svobodného jedince.
– Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k 
obohacování emocionální stránky života.
– Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury.
– Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních.
Kompetence občanské:
– Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků i 
postojů k jevům a vztahům ve společnosti a v mnohotvárném světě.
– Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům.
– Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
– Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
– V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
– Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
Kompetence pracovní:
– Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy 
pochválíme.
– Učíme žáky používat při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
– Učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji a chemickými látkami.
– Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k 
adaptaci na nové pracovní podmínky.
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Název předmětu Výtvarná výchova
– Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi.
– Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání(studia), ve kterém budou moci plně využít 
a rozvinout svoje nadání.
Kompetence digitální:
- Vedeme žáky k využívání informačních technologií a digitálních zdrojů k prohlížení, vyhledávání a 
pořizování obrazových materiálů , k tvorbě vlastních uměleckých děl (využití kreslících editorů, programů 
na tvorbu prezentací, fotokoláží...)
- učíme žáky hledat a tvořit digitální obsah a upravovat a sdílet získaná data prostřednictvím digitálních 
technologií (s uplatněním znalosti autorského práva)

   

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty, porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Výtvarné umění a životní prostředí

Bezpečnost práceVV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu Organizace práce
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

Práce dekorativní a prostorové

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 

Výtvarné vyjádření skutečnosti
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Výtvarná výchova 1. ročník

prvky a jejich kombinace prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen sdělit 
výsledky své činnosti svým spolužákům 

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Práce dekorativní a prostorové

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Výtvarné umění a životní prostředí
VV-3-1–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Výtvarná výchova 3. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Práce dekorativní a prostorové

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Práce dekorativní a prostorové

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu

Výtvarné umění a životní prostředí
Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a 

fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen sdělit 
výsledky své činnosti svým spolužákům

Výtvarné umění a životní prostředí

Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Práce dekorativní a prostorové

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Výtvarná výchova 4. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační 
účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

Výtvarné umění a životní prostředí

Práce dekorativní a prostorovéVV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu 
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a 
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně 
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Výtvarné umění a životní prostředí

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil

Výtvarné vyjádření skutečnosti

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-5-1-03p při tvorbě vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, 
zkušeností a fantazie

Výtvarné umění a životní prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Práce dekorativní a prostorové

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

Výtvarné vyjádření skutečnosti

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
zaměřuje na projevení
vlastních zkušeností

Práce dekorativní a prostorové

Výtvarné vyjádření skutečnostiVV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr Výtvarné umění a životní prostředí
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a 
pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, 
barevný kontrast); získané zkušenosti uplatňuje podle 
svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních, při vnímání umělecké produkce i na 
příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

Práce dekorativní a prostorové

VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, 
zkušeností a fantazie 

Výtvarné vyjádření skutečnosti

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit Výtvarné vyjádření skutečnosti
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Výtvarná výchova 5. ročník

z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého 
díla 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě

Práce dekorativní a prostorové

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Výtvarná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

Čím děti žijí

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání 

Lidská postava



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

420

Výtvarná výchova 6. ročník

získání osobitých výsledků osobitých výsledků
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru

Výtvarné umění

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i 
umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity Čím děti žijí

Čím děti žijíVV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti 
získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z 
představ a fantazie

Lidská postava

Čím děti žijíVV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky 
ostatních

Lidská postava

VV-9-1-01p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v 
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru,využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci 

Lidská postava

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

Výtvarné umění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Výtvarná výchova 7. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

Čím děti žijí - uplatňování subjektivity

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich 
vztahy
pro získání osobitých výsledků

Člověk - lidské tělo a jeho části

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Člověk - lidské tělo a jeho části

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru Krajina a postava ve výtvarném umění

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-01p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v 
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru,využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci

Člověk - lidské tělo a jeho části

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i 
umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity Čím děti žijí - uplatňování subjektivity

Člověk - lidské tělo a jeho části
Čím děti žijí - uplatňování subjektivity

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost,
i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ
a fantazie

Krajina a postava ve výtvarném umění
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Výtvarná výchova 7. ročník

Člověk - lidské tělo a jeho části
Čím děti žijí - uplatňování subjektivity

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky 
ostatních

Krajina a postava ve výtvarném umění

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

Krajina a postava ve výtvarném umění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnostiVV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření Prostorové práce

Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnostiVV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích;
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 

Výtvarné umění:
Pravěk, starověk- Egypt, Řecko, Řím, gotika, románské 
umění, renesance, baroko, romantismus, realismus
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Výtvarná výchova 8. ročník

video, animace
Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnosti
Čím děti žijí
Prostorové práce

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru

Výtvarné umění:
Pravěk, starověk- Egypt, Řecko, Řím, gotika, románské 
umění, renesance, baroko, romantismus, realismus
Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnostiVV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v 
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru,využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci

Výtvarné umění:
Pravěk, starověk- Egypt, Řecko, Řím, gotika, románské 
umění, renesance, baroko, romantismus, realismus

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 
v rovině smyslového účinku,
v rovině subjektivního účinku

Čím děti žijí

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

Výtvarné umění:
Pravěk, starověk- Egypt, Řecko, Řím, gotika, románské 
umění, renesance, baroko, romantismus, realismus

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Výtvarná výchova 9. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích;
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace

Člověk

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření Člověk

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Stopy člověka
Člověk

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru

Výtvarné umění
- impresionismus
- expresionismus
- kubismus
- abstraktní umění
- pop-art
- kinetické umění
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v 

ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru,využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci

Člověk

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

Stopy člověka

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 
v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 
účinku

Výtvarné umění
- impresionismus
- expresionismus
- kubismus
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Výtvarná výchova 9. ročník

- abstraktní umění
- pop-art
- kinetické umění

Na základě své představivosti a svých znalostí vytvoří 
barevnou podobu naší planety, využije možností 
kombinování výtvarných technik, vytvoří reliefní podobu 
povrchu planety, pomocí linií zobrazí dráhy komet a 
meteorů, vytvoří konstrukci technických vymožeností a 
robotů 

Planeta Země, Vesmír

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

    

5.17 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem 

vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného 
činitele působícího na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k poznání vlastních pohybových 
schopností, možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 
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Název předmětu Tělesná výchova
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém 
prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, 
překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti 
za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti, 
zdravotní i pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně 
ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné 
seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze 
rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje žáků v jednotlivých ročnících 
a na i různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná 
výchova sice členěna do třech základních, na sebe navazujících, etap, ty se však meziročníkově značně 
prolínají.
První etapa zahrnuje 1. až 3. ročník, druhá 4.a 5. ročník a třetí etapa 6. až 9. ročník.
Vzdělávací obsah předmětu je rozpracován do jednotlivých ročníků, tématické bloky se ale meziročníkově 
opakují a postupně rozšiřují. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné třídy, od 6. ročníku 
dle možností odděleně. Ve všech ročnících se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje jako povinný 
předmět v základní 2 hodinové dotaci týdně pro všechny žáky. Do výuky tělesné výchovy na 1. stupni je 
zařazen plavecký výcvik v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin, který je zajištěn smluvně" s plaveckou 
školou v Rychnově nad Kněžnou, na 2. stupni (obvykle v 6. ročníku) absolvují žáci týdenní lyžařský kurz. Dle 
dohody vyučujícího se žáky jednotlivých ročníků lze do výuky zařadit také bruslení. Výuka je organizována v 
tělocvičně v budově školy a v prostoru venkovního sportovního areálu (fotbalové a volejbalové hřiště, 
tenisový kurt), který se nachází v blízkosti školy. Plavecký výcvik probíhá v krytém bazénu v Rychnově 
nad Kněžnou, bruslení na krytém zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou.
Žákům třetí zdravotní skupiny může být jako ucelený systém nabízena Zdravotní tělesná výchova v 
samostatných vyučovacích hodinách místo běžných hodin tělesné výchovy. Pokud je počet těchto žáků 
nízký, absolvují povinné hodiny tělesné výchovy s omezeními, které přesně vymezí jejich lékař. Jako 
náhradu za činnosti, které jim jejich zdravotní stav nedovolí vykonávat, provádějí pod dozorem vyučujícího 
nebo samostatně cviky, které jim doporučí lékař a jiné vhodné prvky z obsahu zdravotní tělesné výchovy.
Jednotlivé prvky ZdrTv jsou běžně využívány v hodinách povinné tělesné výchovy.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro 
celoživotní učení
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné 
držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Při hodnocení používáme v převaze prvky pozitivní motivace.
- Jdeme příkladem – pečujeme o své zdraví, pravidelně se věnujeme pohybovým aktivitám a neustále si 
dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci a svůj „pedagogický 
obzor“.
Kompetence k řešení problémů:
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvazování a k řešení problémů
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako 
prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů.
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých ročníků.
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádu školní tělocvičny, řádu 
akcí mimo školu apod.
- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší 
veřejností.
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Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme 
pomluvy,
nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
Kompetence sociální a personální:
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako 
mozaiku jemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 
osobního maxima každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Učíme žáky tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových 
aktivitách uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických 
a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy 
rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s 
nimi zkušenosti.
Kompetence občanské:
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích
- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím 
sociálně patologickým jevům.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

429

Název předmětu Tělesná výchova
- V hodnocení žáků uplatňujeme v převaze prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. 
Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým  spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k 
nám.
Kompetence pracovní:
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a 
technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci i sportu, pomoci žákům při volbě jejich budoucího 
povolání
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy 
pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k 
adaptaci na nové pracovní podmínky.
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 
vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, 
rodiči i
širší veřejností.
Kompetence digitální:

   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
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stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
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A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
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přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
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zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
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oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
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bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
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rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
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sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
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rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
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Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
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PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost

Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
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Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách

Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
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lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
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ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků)
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti

Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
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cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
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obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti

PLAVÁNÍ - dle možností zařadit v rámci Tv, plavecká 
škola

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
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a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
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žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
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jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
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Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

452

Tělesná výchova 2. ročník

stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
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lyžích a bruslích)
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
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stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
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hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
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lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
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ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
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Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
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Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
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vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
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her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
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školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách

Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
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stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
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hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti

Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
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lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
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ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti

PLAVÁNÍ (dle možností zařadit v rámci hodin tělesné 
výchovy „Základní plavecká výuka“ ve dvou po sobě 
následujících ročnících)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
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lopatkách)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 

související s vlastním oslabením
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.

   

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
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vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
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her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
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činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
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stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
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návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
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chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
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lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
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Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
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pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
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pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
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Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost

Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
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Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
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Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách

Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
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a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
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Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
Atletika - základní pojmy (pojmenovat základní 
disciplíny, základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení, pomůcky pro měření 
výkonů, základy techniky běhů, skoků a hodů

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
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rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start, startovní povely, rychlý běh 30m, 
vytrvalostní běh 300m, v terénu i více (dle výkonnosti 
žáků
Skok (průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly 
a obratnosti, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož, bez předchozího 
rozběhu)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z místa)
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Přeskok (skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky, 
přeskok několika dílů švédské bedny odrazem z 
trampolínky, průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku)
Lavička / kladinka (chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze), podřep, dřep)
Žebřík / hrazda (lezení, ručkování ve visu, ze shybu 
stojmo náskok do vzporu, odskok/sešin, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Kruhy (houpání s odrazem střídmonož, ze shybu 
stojmo odrazem vzpor vzad stojmo a zpět)
Šplh na tyči (průpravná cvičení pro šplh, šplh do výšky 
bez dopomoci)
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Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry - základní pojmy (související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry, bezpečnost při různých druzích her)
Sportovní hry - základní pojmy (postavení hráčů, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her (miniher), základní označení a 
vybavení hřišť, vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče obouruč, pohyb s míčem (dribling) a 
bez míče, zastavení, střelba na koš z místa)
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka a zpracování míče nohou, střelba na bránu z 
místa)
ÚPOLY - V rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano)
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
školní exkurze a výlety
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Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
vpřed i vzad, kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na 
lopatkách)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
Sportovní gymnastika - základní pojmy (základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní, základní záchrana 
a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné 
oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s jeho oslabením

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do 
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v 
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
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hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
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využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
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pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)

cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
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váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
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obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
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rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
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dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
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tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

495

Tělesná výchova 4. ročník

záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
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hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
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Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
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vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her 
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
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Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
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zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
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Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
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Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
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polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
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pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
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pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
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Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
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režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
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odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
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počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
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vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
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stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
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z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 
snaží se začleňovat pohyb do denního režimu

Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
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Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
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založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
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LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
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hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
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využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
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pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)

podle svých pohybových možností a schopností

Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
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váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
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obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady 
pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
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rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
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dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
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tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 
pohybové činnosti

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
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záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
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hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair 
play

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
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Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
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vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
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vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s jeho oslabením

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
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Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s jeho 
oslabením v optimálním počtu opakování

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
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KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle 
pokynů učitele

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 
které jsou v rozporu s jeho oslabením

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
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vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

   

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
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záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
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hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
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Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
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vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
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Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
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zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
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Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
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Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
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polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
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pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
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pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
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Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
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režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her 
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

548

Tělesná výchova 5. ročník

odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
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počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
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vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
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stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
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z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
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Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
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založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
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LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
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hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
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využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
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pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)

pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
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váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
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obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 
snaží se začleňovat pohyb do denního režimu

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
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rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
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dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
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tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
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záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
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hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti 
podle svých pohybových možností a schopností

Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
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Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
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vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady 
pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti

Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
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Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
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zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
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Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 
pohybové činnosti

Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
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Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
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polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

574

Tělesná výchova 5. ročník

pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Běh (průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti, běžecká abeceda, nízký start, 
polovysoký start na povel, rychlý běh 50m, 
vytrvalostní běh 600m, v terénu i více)
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Hod (průpravná cvičení pro hod míčkem, hod míčkem 
z chůze i z rozběhu, postupné spojení rozběhu s 
odhodem)

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair 
play

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
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pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)
Kruhy (houpání s odrazem střídnonož, půlobraty u 
předhupu a záhupu, ze shybu stojmo vzpor vzad 
stojmo a zpět, ze shybu stojmo svis 
vznesmo/střemhlav)
Šplh na tyči, na laně (šplh na tyči do výšky bez 
dopomoci, šplh na laně – udržení se na smyčce)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
Cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče)
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Pohybové hry (Základní pojmy související s funkcemi 
her, pravidly a používaným náčiním, variace her více 
druhů, využití přírodního prostředí pro pohybové hry, 
využití netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při 
různých druzích her
Sportovní hry (základní pojmy, základní označení a 
vybavení hřišť, postavení hráčů, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her (miniher), 
základní organizace utkání – losování, zahájení, 
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a 
oblečení pro sportovní hry)
Vybíjená (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), střelba na protihráče)
Přehazovaná (přihrávka vrchní jednoruč, chytání míče 
obouruč („do košíku“), podání)
Basketbal (přihrávka jednoruč a obouruč (trčením), o 
zem, chytání míče jednoruč, obouruč, pohyb s míčem 
(dribling) a bez míče, zastavení, střelba na koš z místa i 
z pohybu, základní kombinace (hoď a běž))
Fotbal (pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 
přihrávka (po zemi, obloukem) a zpracování míče – 
tlumení míče, střelba na bránu z místa i z pohybu)
ÚPOLY (v rámci tématu „Pohybové hry“ a 
„Průpravná,kondiční cvičení“ je možné zařazovat 
pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy 
na ni, přetahy a přetlaky (lano))
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (dle možností v rámci hodin Tv, 
hry na sněhu a ledě, základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích)
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
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režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie (kotoul vpřed a vzad, i ve vazbách, stoj na 
lopatkách, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 
hlavě i rukou, stoj na hlavě, stoj na rukou (s 
dopomocí), poskoky (čertík, nůžky, jelení skok), váha 
předklonmo)
Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
Hrazda (ze shybu stojmo náskok do vzporu, 
odskok/sešin, ze shybu stojmo vzpor vzad stojmo a 
zpět, svis závěsem v podkolení)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s jeho oslabením

Kladina (chůze s obměnami, podřep, dřep, obraty, 
váha předklonmo, seskok)
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s jeho 
oslabením v optimálním počtu opakování

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle 
pokynů učitele

Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
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Rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy 
(základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách, změny poloh,obměny tempa a rytmu, názvy 
základních lidových tanců, držení partnerů při různých 
tancích, vzájemné chování při tanci, základní tance 
založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4, základy 
cvičení s náčiním ( švihadlo, obruč, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu, bezpečnost při 
gymnastických činnostech
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ (zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.)
Atletika - základní pojmy (základní disciplíny, pomůcky 
pro měření výkonů, základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů, sportovní povely, )základy 
techniky běhů, skoků a hodů
Skok do dálky nebo výšky (průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové síly a obratnosti, skok do dálky z 
rozběhu, skok do dálky z místa odrazem sounož, 
pětiskok odrazem střídmonož s předchozím 
rozběhem)
Gymnastika sportovní (základní pojmy, základní 
cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, 
vhodné oblečení, průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 
které jsou v rozporu s jeho oslabením

Přeskok (průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku, přeskok několika dílů švédské bedny 
odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř 
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odrazem z můstku, výskok do vzporu dřepmo na 
sníženou švédskou bednu)

   

Tělesná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
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druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

583

Tělesná výchova 6. ročník

TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
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orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
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Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
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kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
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Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
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Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
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organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
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Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
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atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí

Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
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hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-03p cíleně se připravit na pohybovou činnost a 
její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
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kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
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s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
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sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
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cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
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hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
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ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
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specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
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Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
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Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
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vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
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využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
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řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
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relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
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Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
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netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
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cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
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se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
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hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
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druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Lyžování (dle možností týdenní lyžařský výcvik, 
ošetření lyží a bot, základní prvky při jízdě), v případě 
nepříznivých podmínek přesun do 7.ročníku
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

   

Tělesná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
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potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
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ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
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rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
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náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)

provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost

Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
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vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
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Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
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polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
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dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-1-03p cíleně se připravit na pohybovou činnost a 
její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
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potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
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ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
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rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
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náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

634

Tělesná výchova 7. ročník

vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
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Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
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polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
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dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
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potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
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ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
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rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
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náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
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vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
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Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná, basketbal, fotbal, florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
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polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 60m, vytrvalostní - 800m), skok daleký, 
hod míčkem, základy evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

   

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
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vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
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netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
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náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
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atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
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potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
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kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
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cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
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Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
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se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
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florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

660

Tělesná výchova 8. ročník

druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-03p cíleně se připravit na pohybovou činnost a 
její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
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kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
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Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
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sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
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Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
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řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
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dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
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hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
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řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
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s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
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evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

673

Tělesná výchova 8. ročník

hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
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využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
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Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.

TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
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orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
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organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
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Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
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se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
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florbal.
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
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Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.

ZTV-9-1-01p uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

ZTV-9-1-02p zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
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Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

   

Tělesná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
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Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

687

Tělesná výchova 9. ročník

(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
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hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
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využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
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Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
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orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
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organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

696

Tělesná výchova 9. ročník

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
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se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-03p cíleně se připravit na pohybovou činnost a 
její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
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florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
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druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
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kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
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průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

702

Tělesná výchova 9. ročník

Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
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sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
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Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
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řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
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dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
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hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
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řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
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s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
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evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
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Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
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hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
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využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
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rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
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Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
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orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
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organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
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estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně nebo i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
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Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)
Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Turistika a pobyt v přírodě (projekt „Branný den s 
hasiči“, školní exkurze a výlety, přežití v přírodě, 
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla)
Bruslení / plavání (dle možností a zájmu dětí v rámci 
hodin Tv)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
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se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
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TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Pohybové hry (základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her, variace her více druhů, 
využití přírodního prostředí pro pohybové hry, využití 
netradičního náčiní a námětů, bezpečnost při různých 
druzích her)

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Míčové hry (Základní pojmy, pravidla, principy pro 
řízení a rozhodování sportovních her, příprava a 
organizace utkání, herní role a funkce (brankář, 
kapitán, atd.), úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 
ve hře, radost ze hry, prožitek, spolupráce, význam 
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sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 
hrách);
vybíjená, přehazovaná / volejbal, basketbal, fotbal, 
florbal
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

ZTV-9-1-02p zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
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relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.
Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

ZTV-9-1-01p uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (zařazují 
se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 
TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.
Atletika (pojmy olympijské disciplíny, základní pravidla 
atletických soutěží, základy techniky disciplín, 
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 
běh (sprint - 100m, vytrvalostní - 1000m), skok 
(daleký, vysoký), hod míčkem, vrh koulí, základy 
evidence výkonů.
Sportovní gymnastika (pojmy, odvozené cvičební 
polohy a postoje, záchrana a dopomoc, zapojení do 
řízení a samostatného hodnocení kvality, průpravná 
cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 
rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem 
náčiní); akrobacie, šplh na tyči a na laně, hrazda, 
kruhy, kladina, žebřík, přeskok - šv.bedna, koza, kůň.

chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy 
změří úroveň své tělesné zdatnosti

Rytmická a kondiční gymnastika (různé druhy pohybu 
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s hudebním a rytmickým doprovodem, technika a 
estetika pohybu, protahovací, posilovací a uvolňovací 
cvičení); švihadla, obruče, činky, medicinbaly, úpoly

    

5.18 Výchova ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
  Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Předmět Výchova ke zdraví zcela pokrývá vzdělávací obor Výchova ke zdraví.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 
jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a 
fyzické) a být za ně odpovědný.
Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. 
Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích 
mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv 
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru 
zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a 
sociální výchova.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

1 hodina / týden 6., 7., 8. ročník
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důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výchova ke zdraví

Kompetence k učení:
Žák
- vyhledává informace související s ochranou sexuálního a reprodukčního zdraví, vyhodnocuje a porovnává 
různé informační zdroje z oblasti preventivní medicíny
- vyhledává a porovnává informace související s širokým spektrem sociálně patologických jevů
Kompetence k řešení problémů:
Žák
- vyvozuje a uplatňuje uvážlivá rozhodnutí v souvislosti se zahájením intimního života
- předkládá specifické náměty a modelové situace vhodné k řešení problémů zneužívání návykových látek a 
jiných patologických jevů
- hledá různé způsoby řešení náročných vztahových situací v oblasti komunikace
Kompetence komunikativní:
Žák
- rozvíjí komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k bezproblémovému soužití a spolupráci s 
ostatními lidmi v prostředí rodiny, školy, komunity – empatie, vyhledávání, kompromisy
- kultivovaně se chová k opačnému pohlaví, rozvíjením dovedností formulovat vlastní myšlenky a 
obhajovat vlastní názory
- uplatňuje osvojené modely specifických komunikačních dovedností při kontaktu se službami 
odborné pomoci
- rozvíjí specifické komunikační dovednosti obrany proti manipulaci a agresi
Kompetence sociální a personální:
Žák
- upevňuje dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti, úcty k člověku a spolupráce ve skupině

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
Žák
- rozvíjí interakční a vztahové dovednosti pro život ve společnosti
- odpovědně se rozhoduje a pohotově jedná v situacích úrazu, náhlého ohrožení zdraví aj.
- pomocí nácviku modelových situací uplatňuje odpovědné chování v krizových a rizikových situacích
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Kompetence digitální:
Žák
- používá internet k vyhledávání informací, rozlišuje oficiální zdroje institucí
- při samostatné práci používá Word, Excel, popř. PowerPoint

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)
sebepoznání, sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah 
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
vytváření vědomí identity

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)
sebepoznání, sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah 
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
vytváření vědomí identity

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, 
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

727

Výchova ke zdraví 6. ročník

zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)
volný čas - diskuse
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)
sebepoznání, sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah 
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
vytváření vědomí identity

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)
volný čas - diskuse
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení
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tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
režim dne – vedení záznamu o čase stráveném u TV, 
videa a PC a jeho srovnání s časem věnovaným 
pohybu
pozitivní životní cíle a hodnoty
člověk ve zdraví a nemoci - zdraví, nemoc, dědičnost, 
způsob života,životní a sociální prostředí

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví

klíče ke zdraví - podpora zdravého životního stylu
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, pravidla soužití 
rodina, škola, vrstevnická skupina)

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

Změny v životě člověka a jejich reflexe (proměny 
člověka v období dospívání, vztahy mezi chlapci a 
děvčaty, sexuální zneužívání – pedofilie (viz. osobní 
bezpečí)
pozitivní životní cíle a hodnoty
člověk ve zdraví a nemoci - zdraví, nemoc, dědičnost, 
způsob života,životní a sociální prostředí

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a 
jejich naplňování ve shodě se zdravím

klíče ke zdraví - podpora zdravého životního stylu
volný čas - diskuse
auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

modelové situace zaměřené na nácvik způsobu 
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odmítání
ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí
vliv výživy na zdravotní stav lidí
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech,
bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční 
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. 
zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
centra odborné pomoci

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

nacvičujeme první pomoc - důležitá telefonní čísla
vliv výživy na zdravotní stav lidí
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech,
člověk ve zdraví a nemoci - zdraví, nemoc, dědičnost, 
způsob života,životní a sociální prostředí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí

postižení mezi námi - život s handicapem
výživová hodnota potravy, energetická potřeba 
organismu
způsoby technologie zpracování jednotlivých druhů 
potravin ve vztahu ke zdravé výživě
sestavování jídelníčku
hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z 
hlediska zásad zdravé výživy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

recept na přípravu jednoduchého pohoštění ze 
studené kuchyně
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Změny v životě člověka a jejich reflexe (proměny 
člověka v období dospívání, vztahy mezi chlapci a 
děvčaty, sexuální zneužívání – pedofilie (viz. osobní 
bezpečí)
odívání – různé příležitosti a činnosti

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu;

režim dne – vedení záznamu o čase stráveném u TV, 
videa a PC a jeho srovnání s časem věnovaným 
pohybu
režim dne – vedení záznamu o čase stráveném u TV, 
videa a PC a jeho srovnání s časem věnovaným 
pohybu
sebepoznání, sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah 
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
vytváření vědomí identity

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení postupných 
kroků k jejich dosažení

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí
volný čas - diskuse
auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i 
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví

modelové situace zaměřené na nácvik způsobu 
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odmítání
ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí
vliv výživy na zdravotní stav lidí
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech,
bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční 
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. 
zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
centra odborné pomoci

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve 
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

nacvičujeme první pomoc - důležitá telefonní čísla
výživová hodnota potravy, energetická potřeba 
organismu
způsoby technologie zpracování jednotlivých druhů 
potravin ve vztahu ke zdravé výživě
sestavování jídelníčku
hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z 
hlediska zásad zdravé výživy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v 
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování

recept na přípravu jednoduchého pohoštění ze 
studené kuchyně

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 

auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
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(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy
centra odborné pomoci

běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc

infekční choroby - stres, hygiena, původci nemocí, 
význam očkování, prevence přenosu infekčních chorob
pozitivní životní cíle a hodnoty
auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

modelové situace zaměřené na nácvik způsobu 
odmítání
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech,

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc nacvičujeme první pomoc - důležitá telefonní čísla

auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem

propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy
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centra odborné pomoci
infekční choroby - stres, hygiena, původci nemocí, 
význam očkování, prevence přenosu infekčních chorob
pozitivní životní cíle a hodnoty
auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu
propagace tabákových výrobků a alkoholu formou 
reklamy

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním hazardních her

modelové situace zaměřené na nácvik způsobu 
odmítání

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy

modelové situace zaměřené na nácvik způsobu 
odmítání

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech,

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla

nacvičujeme první pomoc - důležitá telefonní čísla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Výchova ke zdraví 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vztahy ve dvojici – manželství a rodičovstvíVZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

lidský život v proměnách času - savci, dospívání

bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, 
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
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a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování
vztahy ve dvojici – manželství a rodičovství
lidský život v proměnách času - savci, dospívání
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
stáváme se mužem a ženou - projevy tělesné zralosti, 
rozmnožování
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
násilí v sexualitě - příčiny a formy sexuálního zneužití – 
prevence
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování

stáváme se mužem a ženou - projevy tělesné zralosti, 
rozmnožování
vztahy ve dvojici – manželství a rodičovstvíVZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny lidský život v proměnách času - savci, dospívání

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 

bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
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prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
stáváme se mužem a ženou - projevy tělesné zralosti, 
rozmnožování
pitný režim, pohybová aktivita, duševní hygiena, 
pohyb, výživa, péče o celkový vzhled/ osobní hygiena, 
kosmetika, účes, odívání, móda, vkus, chování úměrné 
věku a situaci/

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

zdravá výživa - potrava, výživa
bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
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řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování
pitný režim, pohybová aktivita, duševní hygiena, 
pohyb, výživa, péče o celkový vzhled/ osobní hygiena, 
kosmetika, účes, odívání, móda, vkus, chování úměrné 
věku a situaci/

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví

člověk ve zdraví a nemoci → změny v chování, ve 
stravování, v režimu dne…, civilizační choroby, 
prevence
alternativní výživa a poruchy výživy - pyramida výživy, 
obezita, mentální anorexie, bulimie, vegetariánství, 
veganství, makrobiotika
člověk ve zdraví a nemoci → změny v chování, ve 
stravování, v režimu dne…, civilizační choroby, 
prevence

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
pitný režim, pohybová aktivita, duševní hygiena, 
pohyb, výživa, péče o celkový vzhled/ osobní hygiena, 
kosmetika, účes, odívání, móda, vkus, chování úměrné 
věku a situaci/
zdravá výživa - potrava, výživa
vznik závislosti - volnočasové aktivity
seberegulace a sebeorganizace činností a chování
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
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a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
lidský život v proměnách času - savci, dospívání
seberegulace a sebeorganizace činností a chování
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
látky tvořící naše tělo - energie, bílkoviny, cukry, tuky, 
vitamíny, minerály, denní příjem potravy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

abeceda zdravé výživy - hlavní zásady správné výživy
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím

seberegulace a sebeorganizace činností a chování

pitný režim, pohybová aktivita, duševní hygiena, 
pohyb, výživa, péče o celkový vzhled/ osobní hygiena, 
kosmetika, účes, odívání, móda, vkus, chování úměrné 
věku a situaci/

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a 
jejich naplňování ve shodě se zdravím

člověk ve zdraví a nemoci → změny v chování, ve 
stravování, v režimu dne…, civilizační choroby, 
prevence

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i 
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 

alternativní výživa a poruchy výživy - pyramida výživy, 
obezita, mentální anorexie, bulimie, vegetariánství, 
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veganství, makrobiotika
člověk ve zdraví a nemoci → změny v chování, ve 
stravování, v režimu dne…, civilizační choroby, 
prevence

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

aktivní podporu zdraví

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
pitný režim, pohybová aktivita, duševní hygiena, 
pohyb, výživa, péče o celkový vzhled/ osobní hygiena, 
kosmetika, účes, odívání, móda, vkus, chování úměrné 
věku a situaci/
zdravá výživa - potrava, výživa
vznik závislosti - volnočasové aktivity
seberegulace a sebeorganizace činností a chování
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve 
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
látky tvořící naše tělo - energie, bílkoviny, cukry, tuky, 
vitamíny, minerály, denní příjem potravy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v 
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování

abeceda zdravé výživy - hlavní zásady správné výživy
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

drogy - zrádný přítel, zloděj tvého "Já" - léčiva, 
přírodní a chemické látky
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nejčastěji užívané drogy - káva, alkohol, cigarety
drogy a jejich účinky - dělení drog
doping - škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek 
na lidský organismus
záludnost drog - drogy a legislativa
vznik závislosti - volnočasové aktivity

návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

drogy aneb ztráty a nálezy - systém prevence drogové 
závislosti
skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy 
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami odborné pomoci
nejčastěji užívané drogy - káva, alkohol, cigarety
doping - škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek 
na lidský organismus
záludnost drog - drogy a legislativa
vznik závislosti - volnočasové aktivity

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním hazardních her

drogy aneb ztráty a nálezy - systém prevence drogové 
závislosti
skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy 
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami odborné pomoci
nejčastěji užívané drogy - káva, alkohol, cigarety
doping - škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek 
na lidský organismus
vznik závislosti - volnočasové aktivity

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy

drogy aneb ztráty a nálezy - systém prevence drogové 
závislosti

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází 

bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

741

Výchova ke zdraví 7. ročník

rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc

ochrana člověka za mimořádných okolností - 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování,
základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

vybavení domácí lékárničky
bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla

ochrana člověka za mimořádných okolností - 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování,
základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel vybavení domácí lékárničky

bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
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a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování
bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení
seberegulace a sebeorganizace činností a chování

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Výchova ke zdraví 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě mezilidské vztahy, komunikace, kooperace – 

respektování sebe sama i druhých, přijímání názorů 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, 
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí

morální hodnoty vztahu, přátelství-láska-manželství-
rodina



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

744

Výchova ke zdraví 8. ročník

sociální důsledky/ rozpad rodiny, vliv na děti, riziková 
těhotenství, nebezpečí AIDS, nezaměstnanost, 
kriminalita…/,
prevence primární a sekundární

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

ochrana před přenosnými chorobami základní cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a 
stykem se zvířaty

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc

ochrana předchronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci
anatomie a fyziologie pohlavních orgánů, reprodukce 
jedince, rizika předčasných pohlavních styků, sexuální 
praktiky-odchylky a úchylky, prevence pohlavních 
chorob a AIDS, antikoncepce, trestní odpovědnost, 
ochrana před sex. zneužíváním

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování

antikoncepce, plánované rodičovství, zralost partnerů, 
umělé přerušení těhotenství, následky/fyz. i 
psych./jiná řešení, sex. orientace, pornografie, 
/dostupnost/, prostituce, porod, mateřství, péče státu

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem ochrana předchronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 

péče o duševní zdraví, situace ohrožující zdravý vývoj 
osobnosti, psychologické hry na sebepoznání, duševní 
psychohygiena, prevence civilizačních chorob, hygiena 
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a hodnotou zdraví hodnotou zdraví odívání a domácnosti, rozdíly pohybových aktivit CH a 
D, různých věkových skupin, handicapovaných
jídelníček pro dítě, dospívajícího, duš. a fyz.pracujícího 
člověka, pro různé skupiny obyvatel s ohledem na věk, 
zdraví, nemoc, /diety/, nebezpečí reklam a mediálních 
vzorů, jídelníček různých národů, odlišnosti, vliv 
klimatických podmínek a tradic, orientace v odborné a 
populárně naučné literatuře, cizorodé látky v 
potravinovém řetězci

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie – Maslowova teorie
ochrana předchronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

energetická potřeba organismu, rozdíly s ohledem na 
věk a zaměstnání, BMI /optimální tělesná hmotnost/, 
hygiena potravin, zpracování potravin,
energetická potřeba organismu, rozdíly s ohledem na 
věk a zaměstnání, BMI /optimální tělesná hmotnost/, 
hygiena potravin, zpracování potravin,

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

jídelníček pro dítě, dospívajícího, duš. a fyz.pracujícího 
člověka, pro různé skupiny obyvatel s ohledem na věk, 
zdraví, nemoc, /diety/, nebezpečí reklam a mediálních 
vzorů, jídelníček různých národů, odlišnosti, vliv 
klimatických podmínek a tradic, orientace v odborné a 
populárně naučné literatuře, cizorodé látky v 
potravinovém řetězci
prevence primární a sekundárníVZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
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stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

péče o duševní zdraví, situace ohrožující zdravý vývoj 
osobnosti, psychologické hry na sebepoznání, duševní 
psychohygiena, prevence civilizačních chorob, hygiena 
odívání a domácnosti, rozdíly pohybových aktivit CH a 
D, různých věkových skupin, handicapovaných

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím

podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
morální hodnoty vztahu, přátelství-láska-manželství-
rodina

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

anatomie a fyziologie pohlavních orgánů, reprodukce 
jedince, rizika předčasných pohlavních styků, sexuální 
praktiky-odchylky a úchylky, prevence pohlavních 
chorob a AIDS, antikoncepce, trestní odpovědnost, 
ochrana před sex. zneužíváním

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a 
jejich naplňování ve shodě se zdravím

péče o duševní zdraví, situace ohrožující zdravý vývoj 
osobnosti, psychologické hry na sebepoznání, duševní 
psychohygiena, prevence civilizačních chorob, hygiena 
odívání a domácnosti, rozdíly pohybových aktivit CH a 
D, různých věkových skupin, handicapovaných
jídelníček pro dítě, dospívajícího, duš. a fyz.pracujícího 
člověka, pro různé skupiny obyvatel s ohledem na věk, 
zdraví, nemoc, /diety/, nebezpečí reklam a mediálních 
vzorů, jídelníček různých národů, odlišnosti, vliv 
klimatických podmínek a tradic, orientace v odborné a 
populárně naučné literatuře, cizorodé látky v 
potravinovém řetězci

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i 
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie – Maslowova teorie

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve 
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

ochrana předchronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
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péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci
energetická potřeba organismu, rozdíly s ohledem na 
věk a zaměstnání, BMI /optimální tělesná hmotnost/, 
hygiena potravin, zpracování potravin,

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v 
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování

jídelníček pro dítě, dospívajícího, duš. a fyz.pracujícího 
člověka, pro různé skupiny obyvatel s ohledem na věk, 
zdraví, nemoc, /diety/, nebezpečí reklam a mediálních 
vzorů, jídelníček různých národů, odlišnosti, vliv 
klimatických podmínek a tradic, orientace v odborné a 
populárně naučné literatuře, cizorodé látky v 
potravinovém řetězci
seberealizace, rozdělení drog podle původu, podle 
způsobu aplikace, podle působení na organismus, 
rizika zneužívání, závislost

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

společenská nebezpečnost, centra odborné pomoci, 
linky, zákony, legislativa, důvody vzniku závislosti, 
možnosti léčby, úspěšnost, nebezpečí reklam, 
propagace, party, sektářství, patologické hráčství, 
léčení

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

seberealizace, rozdělení drog podle původu, podle 
způsobu aplikace, podle působení na organismus, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

748

Výchova ke zdraví 8. ročník

rizika zneužívání, závislostnávykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

návykových látek a provozováním hazardních her
společenská nebezpečnost, centra odborné pomoci, 
linky, zákony, legislativa, důvody vzniku závislosti, 
možnosti léčby, úspěšnost, nebezpečí reklam, 
propagace, party, sektářství, patologické hráčství, 
léčení
seberealizace, rozdělení drog podle původu, podle 
způsobu aplikace, podle působení na organismus, 
rizika zneužívání, závislost

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy

společenská nebezpečnost, centra odborné pomoci, 
linky, zákony, legislativa, důvody vzniku závislosti, 
možnosti léčby, úspěšnost, nebezpečí reklam, 
propagace, party, sektářství, patologické hráčství, 
léčení

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí
podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdravíVZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; platňuje osvojené dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi

mezilidské vztahy, komunikace, kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názorů 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
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zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

brutality a násilí mezilidské vztahy, komunikace, kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názorů 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvate

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

    

5.19 Praktické činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Praktické činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Název vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti – Pč

Předmět Pracovní činnosti zcela pokrývá vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 
souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a 
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve 
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na 
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy 
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Název předmětu Praktické činnosti
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní 
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve 
všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry 
výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné 
zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
1. stupeň : Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
2. stupeň :
6.ročník Práce s technickými materiály, Přírodovědná praktika
7. ročník Práce s technickými materiály, Domácnost a příprava pokrmů
8.ročník Práce s laboratorní technikou, Volba povolání
9. ročník Svět práce, Finanční matematika

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
• Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
• podporujeme samostatnost a tvořivost
• zaměřujeme se na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich dosažení
• učíme žáky pracovat s informacemi

Kompetence k řešení problémů:
• podporujeme samostatnost, tvořivost a praktické myšlení
• problém není hrozba, ale výzva

Kompetence komunikativní:
• vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádech odborných učeben
• vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému tématu

Kompetence občanské:
• vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

752

Název předmětu Praktické činnosti
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu výsledku práce
• kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme
• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a 

plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
• při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí- různými formami seznamujeme žáky s 

různými profesemi- motivujeme žáky k tomu, aby vhodně zvolili typ dalšího studia
Kompetence sociální a personální:

• orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k 
rozvíjení podnikatelského myšlení

Kompetence digitální:
• poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní 

činností člověka
 

   

Praktické činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Práce s drobným materiálem /dřívka, špejle, drátky, 
hadříky, krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, 
plody,..../

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce montážní a demontážní - stavebnice
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

Práce s drobným materiálem /dřívka, špejle, drátky, 
hadříky, krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, 
plody,..../



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

753

Praktické činnosti 1. ročník

netradičních materiálů Práce montážní a demontážní - stavebnice
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi

Práce montážní a demontážní - stavebnice

ČSP-3-2-01p zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Práce montážní a demontážní - stavebnice

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Práce pěstitelské
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

Práce pěstitelské

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

Práce pěstitelské

ČSP-3-3-02p pečuje o nenáročné rostliny Práce pěstitelské

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů
ČSP-3-4-02p chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Praktické činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem a modelovací hmotou 
/modelovací hmota, dřívka, špejle, drátky, hadříky, 
krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, plody,..../

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Práce s drobným materiálem a modelovací hmotou 
/modelovací hmota, dřívka, špejle, drátky, hadříky, 
krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, plody,..../
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Praktické činnosti 2. ročník

Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Práce s drobným materiálem a modelovací hmotou 
/modelovací hmota, dřívka, špejle, drátky, hadříky, 
krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, plody,..../

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů Práce montážní a demontážní

Práce s drobným materiálem a modelovací hmotou 
/modelovací hmota, dřívka, špejle, drátky, hadříky, 
krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, plody,..../
Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce

ČSP-3-1-02p pracuje podle slovního návodu a předlohy

Příprava pokrmů
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi

Práce montážní a demontážní

ČSP-3-2-01p zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Práce montážní a demontážní

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

Pěstitelské práce

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

Pěstitelské práce

ČSP-3-3-02p pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování Příprava pokrmů

ČSP-3-4-02p chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu Práce s drobným materiálem a modelovací hmotou 
/modelovací hmota, dřívka, špejle, drátky, hadříky, 
krabičky, korek, papír, šišky, větvičky, plody,..../
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Praktické činnosti 2. ročník

Práce montážní a demontážní
Příprava pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Praktické činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

Práce s technickými materiály
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Práce s drobným materiálem -modelovací 

hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
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Praktické činnosti 3. ročník

plody, semena listí, kamínky ....
Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi Práce s technickými materiály

Práce montážní a demontážníČSP-3-2-01p zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi Práce s technickými materiály

Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-3-1-02p pracuje podle slovního návodu a předlohy

Práce s technickými materiály
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

Práce pěstitelské

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Práce pěstitelské
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

Práce pěstitelské

ČSP-3-3-02p pečuje o nenáročné rostliny Práce pěstitelské

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování Příprava pokrmů

ČSP-3-4-02p chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Praktické činnosti 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
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Praktické činnosti 4. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu

Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
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Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem vlastní fantazii

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-03p volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě; 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném poranění

Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž Práce s technickými materiály

Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Práce pěstitelské
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Příprava pokrmů
Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-5-2-01p provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem -modelovací 
hmota,dřívka, špejle, drátky,bužírka,hadříky, krabičky, 
korek, papír,víčka od plastových lahví, knoflíky, 
korálky, vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, 
plody, semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské

ČSP-5-2-02p pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při drobném úrazu

Práce s technickými materiály

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

Práce pěstitelské

Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování 

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-03p volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti Práce pěstitelské
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práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě Příprava pokrmů
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Příprava pokrmů
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm Příprava pokrmů
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně Příprava pokrmů

ČSP-5-4-02p připraví samostatně jednoduchý pokrm Příprava pokrmů

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování při stolování 

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-04p udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Příprava pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Praktické činnosti 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z 

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
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papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

z daného materiálu daného materiálu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu

Práce montážní a demontážní
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Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem vlastní fantazii

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-1-03p volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě; 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném poranění

Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž Práce s technickými materiály

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Příprava pokrmů
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Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
Práce montážní a demontážníČSP-5-2-01p provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Příprava pokrmů

ČSP-5-2-02p pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Práce s technickými materiály
Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při drobném úrazu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Práce pěstitelské
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ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

Práce pěstitelské

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování 

Práce pěstitelské

ČSP-5-3-03p volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

Práce pěstitelské

Práce pěstitelskéČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě Práce s technickými materiály

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Příprava pokrmů
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm Příprava pokrmů
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně Příprava pokrmů

ČSP-5-4-02p připraví samostatně jednoduchý pokrm Příprava pokrmů
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ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování při stolování 

Příprava pokrmů

ČSP-5-4-04p udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Příprava pokrmů

uplatňuje zásady správné výživy Příprava pokrmů

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
dřívka, špejle, drátky, bužírka, hadříky, krabičky, korek, 
papír, víčka od plastových lahví, knoflíky, korálky, 
vyšívací bavlnky, vlna, peříčka, šišky, větvičky, plody, 
semena listí, kamínky ....
Práce montážní a demontážní
Práce pěstitelské
Příprava pokrmů

užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky

Práce s technickými materiály
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Praktické činnosti 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
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řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva

materiály a dodržuje technologickou kázeň materiály a dodržuje technologickou kázeň

VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
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orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
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dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
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poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
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PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomocČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při řád školní dílny
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TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
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Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň

seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
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pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

ČSP-9-1-02p řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
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seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny
TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
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pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
řád školní dílny

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 

technická informace, návody)
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PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva
VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
bezpečnost a hygiena práce, první pomocČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
ČSP-9-1-05p dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při řád školní dílny
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TECHNICKÝ VÝKRES (technické náčrty a výkresy, 
technická informace, návody)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY (hygiena, 
bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 
pracovního a životního prostředí - jednoduché 
pracovní postupy, organizace práce - technické náčrty, 
výkresy, kótování, technické informace, návody)
seznámení s nářadím a nástroji pro ruční opracování 
materiálu
pojmy - surovina, materiál, výrobek
dřevo - těžba, rozdělení, vlastnosti, zpracování, 
orýsování, dýhy a překližky, pracovní operace - 
obrábění dřeva (řezání, rašplování, pilování, broušení), 
vrtání do dřeva, spojování hřebíky, práce se dřevem
plasty - vlastnosti, zpracování, ruční obrábění, práce s 
plasty
práce s přírodními materiály
kovy - nejčastěji průmyslově využívané kovy, rovnání, 
ohýbání a oddělování drátů, práce s drátem
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ (zhotovení vlastního 
výrobku (dřevo, plast), jednoduché pracovní operace - 
povrchová úprava, práce pro zlepšení školního 
prostředí
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (úvod, výhody, nevýhody, 
suroviny, užití, rozdělení plastů podle různých kritérií, 
poznávání plastů, další zpracování plastů, poznávání 
plastů, poznávání základních druhů dřeva, rozdělení 
dřeva podle různých hledisek a jeho využití, vlastnosti 
dřeva, poznávání dřeva

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

VÝROBEK Z PAPÍRU (výroba papíru, druhy papíru, 
postupy zpracování papíru, výrobek z papíru, 
orýsování, stříhání, lepení, ohodnocení výrobku)
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Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu

• Práce s mikroskopem, lupou
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• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

• globus, planeta Země
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• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

ČSP-9-3-01p volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a 
využívat je k výzdobě

Pěstitelské práce
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• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

ČSP-9-3-03p používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádět jejich údržbu

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Environmentální výchovaČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-04p prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu • Základy ekologie, ochrana životního prostředí
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• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

ČSP-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

• globus, planeta Země
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• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody

• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
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• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

ČSP-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
bezpečnost a hygiena práce, první pomoc
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody

• globus, planeta Země
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• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Praktické poznávání přírody:
• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
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ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v 
něm závěry, k nimž dospěl

Praktické poznávání přírody:

• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v 
konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro 
vytváření postojů k okolnímu světu

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Praktické poznávání přírody:

• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
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polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Praktické poznávání přírody:

• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

• choroby, škůdci, ochrana před nimi
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Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí
• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Praktické poznávání přírody:

• Práce s mikroskopem, lupou
• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Praktické poznávání přírody:

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky

• Práce s mikroskopem, lupou
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• Stavba těla rostlinné a živočišné buňky, tkáně
• Pozorování a sběr přírodního materiálu
• Založení herbáře, sbírky
Kartografie, topografie, geografická data
• orientace na mapě, vrstevnice, souřadnice, určování 
polohy
• globus, planeta Země
• turistické značky, jízdní řády
• kartografická a elektronická podoba
Pěstitelské práce
• podmínky pěstování rostlin, osivo , sadba
• zahradní, pokojové a okrasné rostliny
• polní plodiny
• choroby, škůdci, ochrana před nimi
Environmentální výchova
• Základy ekologie, ochrana životního prostředí

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

• Péče o životní prostředí, obnovitelné zdroje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Praktické činnosti 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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• Kompetence sociální a personální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

výběr, nákup a skladování potravin



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

791

Praktické činnosti 7. ročník

úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
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plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň

VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
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ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

ČSP-9-1-02p řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
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dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
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MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
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řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
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kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 
a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při 

PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
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technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet

při úrazu úrazu

čistící prostředky, úklid domácnosti
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hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný 
model

výběr, nákup a skladování potravin
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úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého 
zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a 
zařízení

PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
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plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

ČSP-9-2-04p dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
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ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

hospodaření domácnosti, rozpočet
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby ; provádí drobnou 
domácí údržbu

PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
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MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)
KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
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kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu elektrickým proudem

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního 
styku

hospodaření domácnosti, rozpočet
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ČSP-9-4-02p ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v 
domácnosti

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
PRÁCE S MATERIÁLY (pracovní postupy, návod, 
předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program, 
technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody, normalizované písmo - technický výkres - 
čtení technického výkresu)
MATERIÁLY (vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování)
PRACOVNÍ NÁČINÍ (nářadí - popis, rozdělení, užití, 
poznávání nářadí postup a zásady při užívání nářadí, 
řezání, pilování, broušení, ochranné pomůcky)

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, 
používá vhodné prostředky při práci v domácnosti

KONSTRUOVÁNÍ (stavebnice (konstrukční, 
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elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů - 
tvorba konstrukčních prvků)
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ (demontážní práce, montážní 
práce, montážní návod, praktická realizace montáže a 
demontáže)
VÝROBEK ZE DŘEVA (dřevo, druhy, stavba, užití, lepení 
dřeva, povrchová úprava, výrobek ze dřeva, podložka z 
kolíčků, zpracování, broušení, lepení - moření, 
lakování, bezpečnost práce při nanášení nátěrových 
hmot)
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (základní druhy ocelí, výrobky z 
oceli - zpracování, řezání, pilování, stříhání, ohýbání, 
praktické ukázky)
PLASTY (základní rozdělení plastů, výroba, zpracování 
plastů – řezání, pilování, leštění, lepeni, vrtání)
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
hospodaření domácnosti, rozpočet
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií

hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
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oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
úprava stolu, pravidla stolování

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti

příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

ČSP-9-5-01p používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje spotřebiče

Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
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výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
úprava stolu, pravidla stolování

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a 
obsluhy u stolu

příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
Domácnost a příprava pokrmů (základní vybavení 
kuchyně, běžné domácí elektrospotřebiče)
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla stolování
příprava pokrmů a nápojů, výživová hodnota potravin
čistící prostředky, úklid domácnosti
hygiena a bezpečnost práce, 1. pomoc při úrazu

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ČSP-9-5-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

oděvy a textilie v domácnosti, užití a údržba
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
   

Praktické činnosti 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Orientace v důležitých profesních informacích (obecné 
a společné znaky povolání ( pracovní činnosti, 
prostředí, prostředky, předměty a objekty), požadavky 
k výkonu povolání kvalifikační, zdravotní a osobnostní

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

Informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb
Orientace v důležitých profesních informacích (obecné 
a společné znaky povolání ( pracovní činnosti, 
prostředí, prostředky, předměty a objekty), požadavky 
k výkonu povolání kvalifikační, zdravotní a osobnostní

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí, v učebních oborech a středních 
školách

Informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

Volba profesní orientace - sebepoznání 
(sebehodnocení, osobní zájmy a cíle, tělesný a 
zdravotní stav, význam sebepoznání pro správnou 
volbu profesní orientace a pro výběr vhodného 
povolání, sebepoznání jako zdroj posilování nezbytné 
sebedůvěry pro budoucnost), typologie osobnosti, 
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osobní vlastnosti a schopnosti (silné a slabé stránky), 
hierarchie hodnot
Rozhodování - předpoklady správné osobní volby, 
důsledky výběru nevhodného profesního zaměření 
(střední školy, zaměstnání), kdo a co ovlivňuje 
rozhodování, souvislost zálib, zájmů a zájmové 
činnosti s volbou profesního zaměření, jejich význam 
při rozhodování o volbě vhodného povolání
Akční plánování - význam cílů a jejich průběžné 
hodnocení, důležité životní kroky, reálné rozhodování 
na základě akčního plánování a sbírání informací, 
odpovědnost při rozhodování, význam plánování při 
stanovení profesně vzdělávacích cílů, skutečnosti, na 
které je třeba klást důraz při plánování úkolů
Volba profesní orientace - sebepoznání 
(sebehodnocení, osobní zájmy a cíle, tělesný a 
zdravotní stav, význam sebepoznání pro správnou 
volbu profesní orientace a pro výběr vhodného 
povolání, sebepoznání jako zdroj posilování nezbytné 
sebedůvěry pro budoucnost), typologie osobnosti, 
osobní vlastnosti a schopnosti (silné a slabé stránky), 
hierarchie hodnot
Rozhodování - předpoklady správné osobní volby, 
důsledky výběru nevhodného profesního zaměření 
(střední školy, zaměstnání), kdo a co ovlivňuje 
rozhodování, souvislost zálib, zájmů a zájmové 
činnosti s volbou profesního zaměření, jejich význam 
při rozhodování o volbě vhodného povolání

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, 
případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám 
běžného života

Akční plánování - význam cílů a jejich průběžné 
hodnocení, důležité životní kroky, reálné rozhodování 
na základě akčního plánování a sbírání informací, 
odpovědnost při rozhodování, význam plánování při 
stanovení profesně vzdělávacích cílů, skutečnosti, na 
které je třeba klást důraz při plánování úkolů
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Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání 
konkrétních pozorování, měření a experimentů

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v 
něm závěry, k nimž dospěl

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k 
nimž dospěl

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
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Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést 
danou experimentální práci

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci

Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
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laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)
Hasicí přístroje a jejich užití
Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)
Hasicí přístroje a jejich užití

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)

ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup 
konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při práci s 

Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
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značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)

přístroji, zařízením a pomůckami nutnými pro konání 
pozorování, měření, experimentu

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)
Hasicí přístroje a jejich užití

ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné 
práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, 
přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

814

Praktické činnosti 8. ročník

mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)
Bezpečnost při experimentální činnosti - zásady 
bezpečné práce v laboratoři, symboly (výstražné 
značky), používané k označování chemických látek - 
výbušných, hořlavých, toxických, dráždivých (zdraví 
škodlivých), žíravých a nebezpečných pro životní 
prostředí)
poskytování první pomoci - poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou/hydroxidem, řezné rány, otravy, popáleniny
Laboratorní technika, povinné vybavení chemické 
laboratoře, laboratorní sklo a další laboratorní 
pomůcky
Laboratorní dokumentace - Záznam a zdokumentování 
(laboratorní protokol)
Hasicí přístroje a jejich užití

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři

ČSP-9-6-05p poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři

Praktické pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu ( 
Elektrické obvody, Elektrolýza, Brownův pohyb - 
mikroskopování, daktiloskopie, periodická soustava 
prvků, hustota kapalin, lidský vlas - mikroskopování, 
povrchové napětí vody, tepová frekvence u člověka, 
vitální kapacita plic...)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Praktické činnosti 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Možnosti absolventa základní školy (přehled středních 
škola a učilišť, práce s informacemi, kam po ZŠ, učební 
a studijní obor, učební plán a učební osnovy na 
vybraných školách, přijímací řízení, možnost a 
alternativy volby povolání, možnosti další profesní 
specializace)
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních 
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
Informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

Trh práce, zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy 
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nezaměstnanosti, rekvalifikace, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
Možnosti absolventa základní školy (přehled středních 
škola a učilišť, práce s informacemi, kam po ZŠ, učební 
a studijní obor, učební plán a učební osnovy na 
vybraných školách, přijímací řízení, možnost a 
alternativy volby povolání, možnosti další profesní 
specializace)
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních 
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
Informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb
Trh práce, zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, rekvalifikace, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání

Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Trh práce, zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, rekvalifikace, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci 
své osoby při ucházení se o zaměstnání 

Trh práce, zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, rekvalifikace, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou Pojmy finanční matematiky



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

817

Praktické činnosti 9. ročník

Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

přesností, účelně využívá kalkulátor přesností, účelně využívá kalkulátor

Převody měn
Pojmy finanční matematiky
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla

Převody měn
Pojmy finanční matematiky
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Převody měn
Pojmy finanční matematiky
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Převody měn
Pojmy finanční matematikyM-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
Daně - zdanění úroků, plátce DPH



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP ZV 2022 MDU 

818

Praktické činnosti 9. ročník

Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance
Převody měn
Pojmy finanční matematiky
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací

Převody měn
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Převody měn
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky
Výpočet čisté mzdy zaměstnance

zvládá početní úkony s penězi

Převody měn
Daně - zdanění úroků, plátce DPH
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení praktických úloh finanční matematiky

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Výpočet čisté mzdy zaměstnance
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Převody měn
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní hodnocení  

6.2 Kritéria hodnocení 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou 

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková. 

7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace. 

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon. 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
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11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

12. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu. 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  klasifikační  

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

14. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce 

objektivně  a přiměřeně náročně. 

15. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období 

se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci 

přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu  klasifikačního období 

zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici. Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k 

jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu  se neurčuje na základě průměru a 

klasifikace za příslušné období. 

16. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- případně  kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 

V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v 

pedagogické radě. 

18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam  klasifikováni  za  pololetí  ze  všech,  

popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu  nezkoušejí a 

neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli 

klasifikováni, je  závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 

19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 
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opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 

ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 

pololetí nehodnotí. 

21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

22. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální 

přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální 

přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 

zákonným zástupcem žáka. 

23. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených 

podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad 

výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, 

výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní 

inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

24. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy 

již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce 

povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

25. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 

ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s 

ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické radě. 
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2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního 

řádu  školy během klasifikačního období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření byla neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.  

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě 

se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
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