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1 Identifikační údaje
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život.
Pětiletý vzdělávací program.
Denní forma vzdělávání.
Údaje o škole:
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková
organizace
IZO: 600134288
IČ: 00847135
Adresa školy: Kaštanová 412, 739 61 Třinec
Ředitelka školy: Mgr. Iveta Hudzietzová
Kontakty:
E-mail: 7zs@7zstrinec.cz,
www: www.7zstrinec.cz,
tel.: 558 993 621
Zřizovatel:
Název: Město Třinec
IČ 00297313
Adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Kontakt
E-mail: sekretariat@trinecko.cz
www: www.trinecko.cz
tel.: 558 306 111

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013

Mgr. Iveta Hudzietzová
ředitelka školy
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2 Charakteristika školy
2.1 Velikost a lokalizace školy
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, je
škola s dlouholetou tradicí nabízející vzdělávání žáků v 1. – 5. ročníku. Škola je situována
v klidném prostředí u sídliště Sosna v Třinci. Odloučenými pracovišti školy jsou dvě mateřské
školy, které se nacházejí na ulicích Sosnová a Habrová. Škola dále sdružuje školní družinu,
školní kuchyni s výdejnou obědů a jídelnu.
Žáci následně po ukončeném vzdělávání v 5. r. školy pokračují dále v základním
vzdělávání na víceletých gymnáziích nebo přecházejí (dle zájmu zákonného zástupce) na
školu spádovou – Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková
organizace.
2.2 Vybavení školy
Výuka žáků probíhá v prostorných a světlých kmenových třídách opatřených klidovou
zónou. Škola disponuje interaktivními tabulemi SmartBoard a ActivBoard, některé z nich jsou
umístěny v kmenových třídách. Součástí školy je plně vybavená moderní počítačová učebna
s přístupem k internetu a výukovým programům. Zde se mohou žáci naší školy ve svém
volném čase rovněž připravovat na další výuku. Nechybí ani jazyková učebna, učebna
hudební výchovy, literární, výtvarná dílna a keramická dílna s pecí ke zhotovování
originálních výrobků. Škola má svou žákovskou knihovnu neustále obohacovanou o nové
tituly. Zároveň v budově školy sídlí pobočka městské knihovny, kde mimo běžných výpůjček
knih probíhají i besedy a příležitostná výuka. Ke sportovním i společenským aktivitám slouží
velká tělocvična a k ní přilehlý menší sál vhodný ke klidnějším hrám. Před tělocvičnou jsou
šatny, jejichž součástí je sociální zázemí včetně sprch. Škola pronajímá tyto prostory široké
veřejnosti po skončení výuky. Ve školním areálu se nachází i školní hřiště s širokým
využitím.
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Výchovně-vzdělávací proces zajišťují zkušení plně kvalifikovaní pedagogové a další
pedagogičtí pracovníci. Všichni pedagogičtí pracovníci rozvíjejí klíčové kompetence žáků,
pomáhají jim osvojit si strategie učení, orientovat se v záplavě informací, třídit je a vzájemně
propojovat. Nedílnou součástí pedagogického působení je i posilování motivace žáka k učení
jako celoživotnímu procesu, vedení ke kritickému a logickému myšlení, k otevřené
komunikaci, rozvíjení schopnosti řešit problémy, spolupracovat s ostatními, respektovat je
a umět ocenit jejich práci. Všichni pedagogové mají bohaté zkušenosti s výukou žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají dostatek času a prostoru ke svému rozvoji
v rámci svých individuálních možností. Stejně tak žákům mimořádně nadaným je umožněno
plné rozvinutí jejich osobnosti. Dlouhodobým trendem celé školy je systematické a efektivní
vzdělávání jak žáků, tak pedagogických pracovníků, kteří se zdokonalují nejen ve svém
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oboru, ale také v oblasti kritického myšlení, komunikace a empatie. Pedagogickopsychologický servis zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik
prevence.
2.4 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty
Společným cílem pedagogických pracovníků je co nejefektivnější naplňování
edukačního procesu při zajištění partnerského vztahu mezi učitelem, žákem a jeho zákonným
zástupcem. Předpokladem úspěchu je otevřená komunikace všech zúčastněných stran, která je
umožněna osobní konzultací s vyučujícím kdykoliv po předchozí domluvě, během
pravidelných třídních schůzek, konzultací, školních aktivit a nepřetržitě přes webové stránky
školy. Nedílnou součástí spokojených vztahů je včasná, tedy průběžná informovanost
zákonných zástupců o prospěchu svého dítěte, o připravovaných školních aktivitách,
organizačních změnách, případných problémech žáka a společné hledání nejlepšího způsobu
jejich odstranění. Zákonní zástupci mají rovněž možnost zúčastnit se výuky.
Při škole byla ze zákona zřízena šestičlenná školská rada s rovnoměrným tripartitním
zastoupením zástupců zřizovatele, rodičů a pedagogů.
Velmi úzce spolupracujeme se Sdružením rodičů Kaštanová, z. s.
V rámci výchovně-vzdělávacího procesu spolupracujeme s širokou škálou institucí,
které mohou svými informacemi obohatit nejen žáky, ale i pedagogický sbor. Jmenujme
alespoň pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, Policii ČR,
Červený kříž, Hasičský záchranný sbor ČR. Pravidelně několikrát za rok realizujeme kulturní
vystoupení pro klienty Domova Sosna.
2.5 Klima školy a charakteristika žáků
Školní prostředí má příjemnou tvůrčí atmosféru, která vytváří podmínky pro efektivitu
vzdělávání žáků a dosahování osobního maxima každého žáka. Škola podporuje nadané žáky,
žáky méně nadané a slabší povzbuzuje a chrání, přizpůsobuje se individuálním potřebám
každého žáka tak, aby se mohlo optimálně vyvíjet v souladu se svými předpoklady pro
vzdělávání. Prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektují nároky na žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vytváří přátelské pohodové prostředí, zdravé
podmínky pro zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a
vedením školy.
Žákům jsou zadávány konkrétní úkoly, aby měli možnost zažít úspěch, nebát se vlastních
chyb a naučit se s nimi efektivně pracovat. Přátelské vztahy jsou podporovány rovněž řadou
mimoškolních aktivit. Škola nabízí širokou škálu zájmových útvarů s humanitním,
přírodovědným a sportovním zaměřením. Dále také organizuje v souladu se školním
vzdělávacím programem zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez
přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací
činností školy. Škola také poskytuje vzdělávání dle individuálního plánu. Žákům se speciálně
vzdělávacími potřebami je nabízen nepovinný předmět reedukační péče. Zájemci o výuku
náboženství mohou navštěvovat nepovinný předmět křesťanská výchova.
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2.6 Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy slouží k systematickému posuzování činnosti školy a je
plánované nejméně 1x za rok. Výsledky vlastního hodnocení školy slouží jako zpětná vazba
ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy. Vlastní hodnocení školy
provádějí účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, pedagogičtí a nepedagogičtí
zaměstnanci školy, žáci, zákonní zástupci žáků.
Oblasti evaluace jsou kvalita řízení školy (systém vnitřních směrnic a pokynů, systém
a podpora DVPP, vzájemné vztahy na pracovišti, spolupráce se zákonnými zástupci žáků,
spolupráce s dalšími organizacemi), podmínky vzdělávání (personální podmínky, materiálně technické zabezpečení vzdělávání, klima školy, prevence sociálně patologických jevů),
průběh vzdělávání (realizace ŠVP, učební plány školy, individuální vzdělávací plány (IVP)
a plány pedagogické podpory (PLPP), pedagogická dokumentace, kontrolní činnost),
výsledky vzdělávání (plnění dílčích a očekávaných výstupů, pohybový rozvoj žáků, úspěchy
žáků a prezentace žáků na veřejnosti), spolupráce s rodiči, informační systém školy
a partnerství školy, externí vztahy.
Nástroji vlastního hodnocení školy jsou:
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky,
hospitační záznamy, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, zpětná vazba
externích subjektů, pozorování, rozhovor, diskuse, SWOT analýza.

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program vychází ze strategie vzdělávání a koncepce celoživotního
učení, specifikuje klíčové kompetence, výchovně vzdělávací strategie a jejich provázanost
se vzdělávacím obsahem v očekávaných výstupech předmětů a uplatněním získaných
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Mezi cíle školního vzdělávacího programu patří
osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot, vytvoření a rozvíjení pozitivního vztahu
ke vzdělávání a celoživotnímu učení, poskytování kvalitní služby pro žáky a jejich rodiče.
Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňuje potřeby a možnosti žáků, uplatňuje
variabilnější organizaci a individualizaci výuky a využívá vnitřní diferenciace výuky. Školní
vzdělávací program je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb,
možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky
přizpůsobené individuálním potřebám vyvíjel v souladu s vlastními předpoklady pro
vzdělávání, případně s využitím podpůrných opatření, vyvíjel a dosahoval svého osobního
maxima. Atributy školního vzdělávacího programu vytvářejí příznivé bezpečné sociální,
emocionální a pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících
metodách výuky. Hodnocení žáků zahrnuje komplexnost, která vychází z průběžné
diagnostiky, individuálního hodnocení dílčích i komplexních výkonů. Hodnocení výkonů
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a pracovních výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů,
na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům je
dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Škola průběžně sleduje a sbírá
informace podstatné pro své další směřování (například právní změny, trendy ve vzdělávání,
vývoj vzdělávací politiky, socioekonomické změny v regionu školy, demografická data a
plány územního rozvoje regionu) a zohledňuje je v aktualizacích strategie a koncepce školy.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě
základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení
problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence
občanské; kompetence pracovní. Pro utváření a rozvíjení daných klíčových kompetencí
školního vzdělávacího programu vhodně využíváme výchovně vzdělávací strategie, na jejichž
základě žák:
Kompetence k učení:
 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, ptá se a hledá odpovědi na otázky
 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:
 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 odpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
8
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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, 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:
 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:
 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, 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
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Kompetence pracovní:
 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

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základu všeobecného vzdělání. Jejich
úroveň však není konečná, tvoří pouze základ pro celoživotní učení a orientaci v dalším
životě. K naplnění stanovených výchovně vzdělávacích strategií jsou na naší škole
uplatňovány takové formy, postupy a metody práce, které vedou k rozvoji osobnosti žáka jako
celku a zároveň vycházejí vstříc jeho individuálním předpokladům.
Strategie směřující ke kompetenci k učení:
 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a práci
s informacemi, využití různých informačních zdrojů
 vedeme žáky ke kritickému zhodnocení svých výsledků učení, k sebekontrole
a sebehodnocení, společně s žáky vytváříme kritéria hodnocení dané práce, úkolu,
portfolia, podporujeme samostatnost
 individuálním přístupem vytváříme všem žákům šanci prožít úspěch
 vedeme je k samostatnému organizování některých školních i mimoškolních akcí a tím
umožňujeme realizovat jejich vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost,
 na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací
jednotky společně s žáky zhodnotíme jeho dosažení
 zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků, zajímavé
domácí úkoly, zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment
 vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce
 zapojujeme žáky do různých soutěží a olympiád
Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:
 nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích
předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž
i více přístupů k vyřešení
 vedeme je k samostatnosti, tvořivosti, logickému myšlení
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podporujeme týmovou práci a spolupráci při řešení problémů
snažíme se u žáků vytvářet ucelený obraz světa učením v souvislostech, kde jsou
využívány informace z více vzdělávacích oblastí
umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení,
provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi
vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné prakticky
problémy řešit
ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů
zvládají
žákům umožňujeme vyjádřit svůj názor

Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:
 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
 rozvíjíme komunikační dovednosti nejen v mateřském, ale i cizím jazyce
 učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat
názory druhých
 podněcujeme žáky k výstižnému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek a názorů
v logickém sledu, v písemném i ústním projevu, prezentovat výsledky své práce před
spolužáky i na veřejnosti
 klademe důraz na využívání nových informačních a komunikačních prostředků
a technologií
 vedeme žáky k týmové práci, využíváme kooperativní i prožitkové vyučování
Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální:
 ve vzdělávání využíváme skupinovou práci žáků, vedeme je k vzájemné spolupráci
a pomoci, využíváme práci v týmech s rozdělením i střídáním rolí, vedeme žáky ke
kritickému hodnocení nejen vlastní práce, ale i dalších členů týmu
 vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve
skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu
(dvojice, skupiny, třída, škola)
 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování
osobního maxima každého člena třídního kolektivu
 vedeme žáky k úctě k druhým lidem, k odmítnutí projevů rasizmu, xenofobie,
nacionalismu, netolerance
 usilujeme o to, aby žáci dokázali v případě potřeby poskytnout druhému pomoc,
zapojujeme žáky do charitativní činnosti
 integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 vyžadujeme respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci
se žáci sami podíleli, připomínky ke školnímu řádu, vyžadujeme od žáků zodpovědnost
za plné dodržování školního řádu
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využíváme diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků
ve všech předmětech
do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.
výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) využíváme prožitkové vyučování, hry
v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší
žáci - mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost
využíváme empatii žáků k prohlubování sociálního cítění
umožňujeme žákům sdílet problémy

Strategie směřující ke kompetenci občanské:
 vedeme je ke vnímání svých práv a povinností a jejich dodržování ve škole i mimo ni
 žákům poskytujeme možnost upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se
setkávají osobně i zprostředkovaně (schránka důvěry)
 ve výuce používáme metody hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich
řešení, využíváme prožitkové vyučování
 zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
 zapojujeme se do mezinárodních projektů
 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy
chování lidí, vedeme žáky k respektování věkových, intelektových, sociálních
a etnických zvláštností lidí
 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako
protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům
 utváříme národní vědomí každého dítěte a respekt k jiným etnickým, kulturním
a jazykovým odlišnostem
 klademe důraz na chápání základních ekologických a environmentálních problémů
 dbáme na pochopení základních principů společenských norem a zákonů
 rozvíjíme u žáků pochopení výhod dodržování zdravého životního stylu
 projekty zaměřenými na lidové zvyky a tradice podněcujeme žáky k respektování,
ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví, smyslu pro kulturu a tvořivost
Strategie směřující ke kompetenci pracovní:
 rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, účastí na
školních i mimoškolních akcích
 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce
 různými formami (exkurze, besedy, dokumentární filmy, videa) seznamujeme žáky
s různými profesemi - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich
budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia
 umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro
mladší spolužáky i pro rodiče, zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
 umožňujeme žákům podílení se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentování výsledků
vlastní práce
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vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení
vedeme žáky k využívání získaných poznatků při konkrétních činnostech propojených
s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání – hraní rolí, diskuse,
skupinová práce, pokusy a experimenty
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění novely zákona č. 82/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodu
jeho speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření nezbytných
pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v hlavním proudu pro
všechny žáky. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající
zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných
opatření školou.
Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vystavuje školské
poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které jej před vydáním konzultuje se školou (cílem této
konzultace je také hospodárnost a účelnost navrhovaných doporučení). Doporučení obsahuje
výčet a popis podpůrných opatření, která jsou opatřena jednoduchým kódem pro normované
finanční nároky, který je dále přenesen do školní matriky. Kód je vyjádřením finanční
náročnosti podpůrného opatření.
Podpůrná opatření 1. stupně volí škola sama, pokud má žák při vzdělávání takové obtíže,
že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny
v metodách a výukových postupech, v organizaci výuky žáka, úpravy v hodnocení).
Pro žáka s obtížemi vyžadujícími poskytování podpůrných opatření od 1. stupně, a to
na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu, zpracuje škola plán
pedagogické podpory.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají
rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů
kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanovuje termín přípravy PLPP
a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. PLPP
13

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování
plánů. Naplňování cílů dle PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření. PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly
seznámeny.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu
(IVP)
IVP zpracuje škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. IVP je zpracován
na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce.
IVP vychází ze školního vzdělávacího programu, obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, je součástí dokumentace
žáka ve školní matrice. IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém
a obsahovém rozvržení vzdělávání, o úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,
případně obsahuje úpravy výstupů vzdělávání žáka. IVP zpracovává škola bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdrží doporučení a žádost zákonného
zástupce. IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou nejméně 1x ročně.
Třídní učitel před tvorbou IVP zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného
zástupce žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními. Třídní učitel IVP zpracuje ve spolupráci
s výchovným poradcem a vyučujícími, kterých se IVP týká. S IVP následně prokazatelným
způsobem seznamuje zákonného zástupce žáka a na nejbližší pedagogické radě informuje
kolegy o existenci IVP pro konkrétního žáka, předá informace o zahájení poskytování
podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.
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. Výstupy, upravené u žáků s lehkým mentálním
postižením, na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na
vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. Minimální doporučená úroveň,
která je stanovena v RVP ZV pro 3. a 5. ročník, bude na základě doporučení školského
poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným
opatřením. Tímto způsobem bude také rozpracována realizace průřezových témat. 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, konzultace se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC).
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který je
zároveň školním speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Výchovný poradce
zajišťuje metodické vedení a koordinuje pracovní činnosti dalších pedagogických
a nepedagogických pracovníků poskytujících personální podporu při výuce žáků s potřebou
podpůrných opatření. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen
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spoluprací se školským poradenským zařízením, ostatními školami (v případě potřeby),
odbornými pracovníky.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší
škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně
podpory zejména tato opatření:
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků;
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné
vazby žákovi;
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu;
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času
k zvládnutí úkolů.
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky;
- u mladších žáků využívání skupinové výuky, postupný přechod k systému
kooperativní výuky;
- využívání speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek, včetně
zařazování nových technologií do práce;
- metodická podpora pedagogů, výchovného poradce, školního metodika
prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických
pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření při vzdělávání
žáků;
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká
přestávka;
- žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie) nabízíme nepovinný předmět reedukační péče.

Opatření realizovaná školou v případě nezájmu zákonných zástupců o realizaci
podpůrných opatření od 2. stupně
Pokud zákonný zástupce přes opakované upozornění a vysvětlení důsledků
neposkytování dostatečných podpůrných opatření žákovi nenavštíví ŠPZ za účelem nastavení
podpůrných opatření ve vzdělávání žáka, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření
vytvořit nemůže, a tím způsobuje žákovi obtíže ve vzdělávání, škola informuje zástupce
orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociální právní ochraně dětí žádá
o součinnost. Tato varianta je považována za mezní a volí se pouze v případě, kdy nelze
jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka.
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák,
jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské
poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka
projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se
školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv
na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru,
jehož odborný posudek zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
Ve škole pozorně vyhledáváme žáky nadané a mimořádně nadané. Způsob výuky těchto
žáků vychází z principu nejlepšího zájmu žáka a výuka žáků probíhá způsobem, který
stimuluje rozvoj jejich potencionálu včetně různých druhů nadání tak, aby se žákovo nadání
mohlo ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Ve škole vytváříme
podmínky k co největšímu využití potencionálu každého žáka s ohledem na jeho možnosti.
Pro podporu nadání a mimořádného nadání využíváme podpůrná opatření podle
individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
Podobně jako u žáků se SVP jde o popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení
PLPP a IVP mimořádně nadaného žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají
rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů
kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanovuje termín přípravy PLPP
a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. PLPP
obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování
plánů. Naplňování cílů dle PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření. PLPP škola průběžně aktualizuje. Plán obsahuje podpis
osob, které s ním byly seznámeny.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu
(IVP)
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným
poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou
podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.
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Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Práce na sestavení 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
a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. Třídní učitel před
tvorbou IVP zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka s přiznanými
podpůrnými opatřeními. Třídní učitel IVP zpracuje ve spolupráci s výchovným poradcem
a vyučujícími, kterých se IVP týká. S IVP následně prokazatelným způsobem seznamuje
zákonného zástupce žáka a na nejbližší pedagogické radě informuje kolegy o existenci IVP
pro konkrétního žáka a předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle
IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.
IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který je
zároveň školním speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Péče o nadané
a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. Výchovný poradce je také
pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským
zařízením, ostatními školami a vzdělávacími institucemi, MENSOU, odbornými pracovníky,
zájmovými organizacemi.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší
škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně
podpory zejména:
- obohacování vzdělávacího obsahu, především doplnění, rozšíření a obohacení
vzdělávacího obsahu;
- zadávání specifických úkolů, projektů;
- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
- nabídka zájmových aktivit;
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších
ročnících školy;
- práce ve skupinách (nadaní žáci řeší náročnější úlohy nebo pracují jako
vedoucí a organizátoři skupinové práce);
- metodická podpora pedagogů, výchovného poradce, školního metodika
prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických
pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření při vzdělávání
žáků.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy
průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích oborů, integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů, ve kterých musí žáci
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používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Realizace průřezových témat
má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a zvláště pak žáků, u kterých je upravován
obsah a výstupy vzdělávání od 3. stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují
silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků,
vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce
těchto žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací.
Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně respektovat
jejich individuální možnosti.
Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí
charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích
předmětů.
Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do učebních
osnov některého vyučovacího předmětu. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, které
jsou použity pro naplnění očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů, ke kterým
jsou přiřazeny. V následujícím výčtu jsou uvedeny tematické okruhy jednotlivých
průřezových témat, ročníky a vyučovací předměty, ve kterém jsou realizovány. Uvedený
seznam uvádí místa učebních osnov, ve kterých jsou průřezová témata probírána závazně.
Kromě toho využívají pedagogové k jejich realizaci přirozeného zájmu žáků a pedagogických
situací, které nelze dlouhodobě plánovat.
V etapě základního vzdělávání žáků 1. st. ZŠ jsou vymezena tato průřezová témata:







Osobnostní a sociální výchova /OSV/
Výchova demokratického občana /VDO/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /EGS/
Multikulturní výchova /MKV/
Environmentální výchova /EV/
Mediální výchova /MV/

Průřezová témata

1.r.
OSV, Rozvoj schopností poznávání
OSV, Sebepoznání a sebepojetí
OSV, Seberegulace a sebeorganizace
OSV, Psychohygiena
OSV, Kreativita
OSV, Poznávání lidí
OSV, Mezilidské vztahy
OSV, Komunikace
OSV, Kooperace a kompetice
OSV, Řešení problémů a rozhodovací

2.r.

1. stupeň
3.r.
4.r.
Čj
PRV
Př
Vv

5.r.
Čj

Př
Vv

Prv
Prv
Čj
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dovednosti
OSV, Hodnoty, postoje, praktická etika
VDO, Občanská společnost a škola
VDO, Občan, občanská společnost a stát
VDO, Formy participace občanů v
politickém životě
VDO, Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
EGS, Evropa a svět nás zajímá
EGS, Objevujeme Evropu a svět
EGS, Jsme Evropané
MKV, Kulturní diference
MKV, Lidské vztahy
MKV, Etnický původ
MKV, Multikulturalita
MKV, Princip sociálního smíru a
solidarity
EV, Ekosystémy
EV, Základní podmínky života
EV, Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
EV, Vztah člověka k prostředí
MDV, Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
MDV, Interpretace vztahu mediálního
sdělení a reality
MDV, Stavba mediálních sdělení
MDV, Vnímání autora mediálního
sdělení
MDV, Fungování a vliv médií ve
společnosti
MDV, Tvorba mediálního sdělení
MDV, Práce v realizačním týmu

Čj
Prv
Vl
Vl
Vl

Prv

Vv
Vl

Vl, Čj
Vl
Vl
Vv
Čj
Vl

Vl
Vl
Př
Prv

Př
Př

Prv
Čj
Čj

Hv, Vv

Čj
Čj, Hv,
Vv
Čj

Inf
Inf
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4 Učební plán

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.

Čj
7
8
7+1
8
7+1
7
6+1
7
6+1

Aj
1
0+1
2
0+2
3
3
3

M
5
4+1
5
4+1
5
4+1
5
4+1
5
4+1

Inf
x

Prv
2

Př
x

Vl
x

Hv
1

Vv
1

Tv
2

Pč
1

celkem
20

x

2

x

x

1

1

2

1
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x

2

x

x

1

2

1

24

1
0+1
1

x

2

1

2

1

26

x

2

2
1+1
2
1+1

2
1+1
2

1

2

2

1
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Žáci 1. – 5. r. jsou vzděláváni dle tohoto učebního plánu.
Všechny vyučovací předměty a jejich časové dotace pro jednotlivé ročníky jsou povinné pro všechny žáky školy.
Rozsah a způsob využití disponibilní časové dotace v jednotlivých ročnících a předmětech je provedeno takto:
1. r.
Aj 1 hodina, M 1 hodina
2. r.
Čj 1 hodina, Aj 2 hodiny, M 1 hodina
3. r.
Čj 1 hodina, Aj 2 hodiny, M 1 hodina, Vv 1 hodina
4. r.
Čj 1 hodina, M 1 hodina, Inf 1 hodina, Vl 1 hodina
5. r.
Čj 1 hodina, M 1 hodina, Vl 1 hodina
Obsahy jednotlivých předmětů jsou uvedeny v učebních osnovách.
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5 Učební osnovy
5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení
ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným
znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž
cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými
znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět
jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český
jazyk a literatura, Cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou
součástí všech vzdělávacích oblastí.
5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Charakteristika vzdělávacího oboru:
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.
5.1.1.1

Vyučovací předmět: český jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura v předmětu český jazyk. Předmět český jazyk je vyučován v 1. – 5.
ročníku ZŠ. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie
předmětu český jazyk jsou shodné s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím oboru
Český jazyk a literatura. Při výuce a ověřování výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících
využívají učitelé příkladové úlohy Standardů pro český jazyk a literaturu. Vyučovací předmět
má časovou dotaci 37 hodin týdně. Minimální časová dotace je posílena o 4 disponibilní
vyučovací hodiny z důvodu uplatnění alternativních vyučovacích metod, které směřují
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti kritického čtení a myšlení. Očekávané
výstupy předmětu jsou ověřovány na konci 5. r. (termín: květen – červen) písemným testem,
za jehož vypracování a vyhodnocení je zodpovědný předem stanovený vyučující daného
předmětu. Výstupy pro 1. - 4. ročník jsou dílčí, ověřovány průběžně vyučujícím vzdělávacího
předmětu v daném ročníku. Výstup Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním je
ověřován ve 3. r. Celkové hodnocení žáka je dle školního řádu. Výuka probíhá především
ve třídách, dle možností jsou využívány tematicky zaměřené knihovnické lekce, kulturní akce,
literární soutěže. Předmět český jazyk úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty.
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Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
 postupnému rozšiřování slovní zásoby, správnému vyjadřování spisovným jazykem v řeči
i v psaném projevu, osvojení si základů pravopisu určeného pro dané období;
 používání různých přehledů, grafických znázornění, náčrtových schémat, které usnadní
pochopení učiva;
 postupnému vytváření návyku vlastní kontroly ukončené práce;
 vnímání krásy a bohatosti mateřského jazyka, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému
jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství;
 vyjadřování hlavních myšlenek nebo poznatků z přiměřeně náročných textů;
 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství
 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření
 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
 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
Do obsahu vyučovacího předmětu český jazyk jsou integrovány následující tematické
okruhy průřezových témat:
- OSV:
Rozvoj schopností poznávání v 3. r., 5. r.
Komunikace v 2. r., v 5. r.
Hodnoty, postoje, praktická etika v 3. r.
- EGS
Evropa a svět nás zajímá v 5. r.
- MKV:
Lidské vztahy v 5. r.
- MDV:
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení v 5. r.
Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality v 5. r.
Stavba mediálních sdělení v 5. r.
Vnímání autora mediálního sdělení v 5. r.
Fungování a vliv médií ve společnosti v 5. r.
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Obsah učiva
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.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí
a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti
porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat
k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání
většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace
a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním
 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
 žáky podle jejich schopností zapojujeme do soutěží
 informace, které žák potřebuje k dalšímu učení, systematicky opakujeme a procvičujeme
 pomocí různých aktivit
 vedeme žáky k vyhledávání informací v různých informačních zdrojích, třídění informací,
kritickému myšlení k pravdivosti získaných poznatků
Kompetence k řešení problémů
 zařazujeme do výuky problémové vyučování
 žákům nebráníme při vlastní volbě pořadím vypracovaných úkolů
 zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů
Kompetence komunikativní
 umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory
 vedeme žáky k dodržování pravidel komunikace
 vytváříme příležitosti pro samostatnou ústní i písemnou prezentaci
 umožňujeme ve výuce smysluplně využívat moderní informační technologie
Kompetence sociální a personální
 využíváme empatii žáků k prohlubování sociálního cítění
23
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 zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
 zadáváme diferencované úkoly k rozvoji individuálních schopností jednotlivých žáků
Kompetence občanské
 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel
 využíváme působení vzorů a příkladů významných osobností
 zařazujeme do výuky konkrétní příklady z běžného života
Kompetence pracovní
 vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na řešení
 využíváme praktické činnosti k tvorbě pomůcek do výuky
 umožňujeme žákům prezentovat výsledky vlastní práce

24

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Komunikační a slohová výchova
 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
 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ročník: 1.

Učivo
čtení
 praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné a plynulé, znalost orientačních
prvků v textu)
 písmena abecedy (rozpoznávání velkých a
malých tiskacích a psacích písmen)
 věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
vyhledávací čtení)
 artikulování, tvoření hlasu, rozvoj znělého
hlasu
 slabiky otevřené, zavřené
 slova, uspořádání slov ve větě
 čtení hlasité a tiché
 technika čtení slov, jednoduchých vět a
textů se správnou intonací
 čtení s porozuměním
 reprodukce textu
naslouchání
 praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
 věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné)
 aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami
mluvený projev
 základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, rozvoj znělého
hlasu, výslovnost, přiměřené tempo řeči)
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vyjadřování závislé na komunikační
situaci
základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování)
role při komunikaci
vyprávění, popis podle obrázků, spojování
obsahu textu s ilustrací
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, poděkování
písemný projev
základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem)
příprava na psaní
psaní – písmen, slov, vět
technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev)
utváření návyku spojeného s kontrolou
a opravou vlastní práce

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Jazyková výchova
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky

ročník: 1.

Učivo
zvuková stránka jazyka
 vztah hlásky a písmena
 výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin
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sluchové rozlišení hlásek
(analýza a syntéza)
 samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky
 modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
slovní zásoba a její tvoření
 nauka o slově – slova a pojmy, význam
slov

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Literární výchova
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ročník: 1.

Učivo
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
 volné vyjádření
tvořivé činnosti s literárním textem
 přednes vhodných a přiměřeně náročných
literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu
 dramatizace
 vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy
 literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka
 spisovatel, básník, kniha, čtenář
 divadelní představení, herec
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Komunikační a slohová výchova
 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

ročník: 2.

Učivo
čtení
 praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné a plynulé, znalost orientačních
prvků v textu)
 věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
vyhledávací čtení)
 čtení hlasité a tiché
 technika čtení slov, vět a textů
 čtení s porozuměním
naslouchání
 praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
 věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné)
 aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami
 soustředěný poslech čtených textů, poezie
a prózy
mluvený projev
 základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
 správná výslovnost hlásek a slov,
 tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu,
 dýchání při hovoru, přiměřené tempo řeči,
 hlasitost projevu, změna tempa řeči
 mimojazykové prostředky řeči: (mimika,
gesta)
 vyjadřování závislé na komunikační situaci
28
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 základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování)
 dialog na základě obrazového materiálu;
vypravování podle obrázků, spojování
obsahu textu s ilustrací
 komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vypravování
 členění jazykového projevu, písemný
projev
 základní hygienické návyky (správné
 sezení, držení psacího náčiní, hygiena
 zraku)
 technika psaní; plynulý a úhledný, čitelný
 písemný projev; automatizace psacího
 pohybu
 návyky spojené s kontrolou a opravou
 vlastní práce
 souvislé a srozumitelné písemné sdělení,
formální úprava textu
 žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, omluvenka, pozdrav
z prázdnin

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Jazyková výchova
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu

ročník: 2.

Učivo
zvuková stránka jazyka
 vztah hlásky a písmena
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slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená
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; 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



výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin
 sluchové rozlišení hlásek
(analýza a syntéza)
 modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
slovní zásoba a její tvoření
 nauka o slově – slova a pojmy, význam
slov
 slova jednoznačná, mnohoznačná
 synonyma, antonyma, homonyma
tvarosloví
 třídění slov podle významu
 tvary slov
 slovo, slabika, hláska, písmeno
 rozdělení hlásek
 význam slabiky pro dělení slov
 rozdělení hlásek
 pořádek slov ve větě, pořadí vět v textu
 druhy vět podle postoje mluvčího
 písmeno ě ve slovech (skupiny dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě)
 znělé a neznělé souhlásky na konci a
uvnitř slov
 základní seznámení s některými slovními
druhy
skladba
 věta jednoduchá a souvětí
 spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
pravopis
 lexikální
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psaní i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
psaní velkých písmen – začátek věty,
vlastní jména osob a zvířat
pravidla pro správné psaní slov se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
pravidla pro správné psaní ú/ů v českých
domácích slovech

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Literární výchova
 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

ročník: 2.

Učivo
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
 volné vyjádření
tvořivé činnosti s literárním textem
 přednes vhodných literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu
 dramatizace
 dokončování a přetváření textu
 vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy
 literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, povídka
 verš, rým
 spisovatel, básník, kniha, čtenář
 divadelní představení, herec
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Komunikační a slohová výchova
 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

ročník: 3.

Učivo
čtení
 praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné a plynulé, znalost orientačních
prvků v textu)
 věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací, klíčová slova)
 plynulé čtení s porozuměním
jednoduchých naučných (dětské
encyklopedie), populárních a uměleckých
textů
naslouchání
 praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
 věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
mluvený projev
 základy techniky mluveného projevu
 (tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu,
 dýchání při hovoru, přiměřené tempo řeči
 změna tempa řeči, hlasitost projevu,
 správná výslovnost hlásek a slov)
 mimojazykové prostředky řeči (mimika,
gesta)
 vyjadřování závislé na komunikační
situaci, výběr vhodných komunikačních
prostředků a výrazů
 základní komunikační pravidla
32
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OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika
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(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
střídání rolí mluvčího a posluchače),
zdvořilé vystupování
reprodukce textu
vyprávění podle obrázků, jednoduchá
osnova příběhu, nadpis
spojování obsahu textu s ilustrací
souvislý jazykový projev
komunikační žánry: pozdrav, omluva,
žádost, vzkaz, zpráva
členění jazykového projevu
psaní, technika psaní
základní hygienické návyky
úhledný, čitelný a přehledný písemný
projev, automatizace psacího pohybu
návyky spojené s kontrolou a opravou
vlastní práce
souvislé a srozumitelné písemné sdělení,
formální úprava textu
žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, dopis,
vyprávění, vyplňování jednoduchých
tiskopisů, jednoduchý popis

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Jazyková výchova
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje

ročník: 3.

Učivo
zvuková stránka jazyka
 vztah hlásky a písmena
 výslovnost samohlásek, souhlásek a
33

Poznámky

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace










dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledává 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

souhláskových skupin
 sluchové rozlišení hlásek
(analýza a syntéza)
 samohlásky a souhlásky, dvojhlásky
 modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
slovní zásoba a její tvoření
 nauka o slově – slova a pojmy, význam
slov
 synonyma, antonyma; slova nadřazená,
podřazená, souřadná
 třídění slov podle významu
 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
 zásady příbuznosti slov
 stavba slova (kořen, část předponová a
příponová)
tvarosloví
 základní seznámení se slovními druhy,
poznávání a rozlišování slovních druhů
 tvary slov v mluveném projevu
 pádové otázky
 skloňování podstatných jmen
 rozlišování čísla a rodu u podstat. jmen
 slovesa
 osoba, číslo, čas
skladba
 věta jednoduchá a souvětí
 spojky a jejich funkce
 spojovací výrazy
 rozlišování vět podle postoje mluvčího,
výběr vhodných jazykových prostředků
34
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pravopis
 tvrdé a měkké souhlásky
 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
 pravidla pro správné psaní slov se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 velká písmena na začátku věty
 pravidla pro správné psaní ú/ů v českých
domácích slovech
 rozlišování obecných a vlastních jmen
osob, zvířat, měst, vesnic, hor, řek

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Literární výchova
 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

ročník: 3.

Učivo
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
 technika čtení
 volné vyjádření
 pověsti místní, regionální
 hledání podstaty příběhu a jejich smyslu
tvořivé činnosti s literárním textem
 přednes vhodných literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu
 dramatizace
 dokončování a přetváření textu
 vlastní výtvarný doprovod
 charakteristika literární postavy
 líčení atmosféry příběhu
35
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 postava, děj, prostředí
 typické znaky pohádky
základní literární pojmy
 literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka
 poezie, próza
 sloka, verš, rým
 spisovatel, básník, kniha, čtenář

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Komunikační a slohová výchova
 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
 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
 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji využívá podle

ročník: 4.

Učivo
čtení
 praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné a plynulé) s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností
 tiché čtení s porozuměním
 věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací, klíčová slova)
 reprodukce textu
 orientace v textu
 práce s textem (posouzení pravdivosti
resp. nepravdivosti daného tvrzení,
vyhledání odpovědi na zadanou otázku,
vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí
hlavní myšlenky, posouzení zda určená
informace vyplývá nebo nevyplývá
z textu)
 výtah důležitých nebo požadovaných
36
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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

informací z textu; podstatné x nepodstatné
informace pro význam (vyznění) daného
textu
 vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce
naslouchání
 praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem)
 věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
mluvený projev
 techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci
 mluvená komunikace: nonverbální
prostředky
 komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
vypravování, dialog na základě
obrazového materiálu
 základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování)
 mimojazykové prostředky (mimika, gesta)
 změna dialogu na vzkaz
 telefonování
 spisovná a nespisovná výslovnost,
zdvořilé vystupování
 sestavení příběhu nebo sdělení z daných
vět na základě časové a příčinné
37
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souvislosti
 vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce
 tvorba nadpisu, členění textu na odstavce,
sestavení jednoduché osnovy, vyprávění
podle osnovy
psaní
 technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev)
 formální úprava textu
 žánry písemného projevu: adresa, dopis,
jednoduchý popis, blahopřání, pozdrav,
vyplňování jednoduchých tiskopisů
 osnova

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Jazyková výchova
 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou
 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
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,

ročník: 4.

Učivo
slovní zásoba a tvoření slov
 slova a pojmy
 význam slov
 slova jednoznačná a mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma
 stavba slova (kořen slova, část předponová
a část příponová)
 rozlišování předpon a předložek
tvarosloví
 slovní druhy a jejich třídění
 tvary slov
 mluvnické kategorie podstatných jmen
 mluvnické kategorie sloves
38
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vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby je obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

 spisovné a nespisovné tvary slov
skladba
 základní skladební dvojice
 stavba věta jednoduché a souvětí
 spojovací výrazy, jejich obměna
 větný vzorec
pravopis
 lexikální
 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
 základy morfologického pravopisu
(koncovky podstatných jmen)
 vlastní jména, jednoduché zeměpisné
názvy

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Literární výchova
 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

ročník: 4.

Učivo
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
 rozvoj techniky čtení
 tiché čtení s porozuměním
tvořivé činnosti s literárním textem
 přednes vhodných literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, pokus o vlastní tvorbu
 dramatizace
 vlastní výtvarný doprovod
 vlastní tvořivé psaní
základní literární pojmy
 umělecké a neumělecké texty, rozlišnosti
39

Poznámky

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace






literární druhy a žánry dětské literatury:
báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst,
pranostika, přísloví, naučná literatura
spisovatel, básník, kniha, čtenář
divadelní představení, herec, režisér,
scénář
verš, rým, přirovnání
lidová slovesnost

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Komunikační a slohová výchova
 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
 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

ročník: 5.

Učivo
čtení
 praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné a plynulé)
 věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací, klíčová slova)
 reprodukce textu
 výtah důležitých nebo požadovaných
informací z textu; podstatné x nepodstatné
informace pro význam (vyznění) daného
textu
 tiché čtení s porozuměním
 práce s textem (posouzení pravdivosti či
nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání
odpovědi na zadanou otázku, vybrání
vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní
myšlenky, posouzení, zda určená
informace vyplývá nebo nevyplývá
z textu)
40
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OSV - Rozvoj schopností poznávání
OSV – Komunikace
MKV - Lidské vztahy
MV - Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
MV - stavba mediálních sdělení
MV - Vnímání autora mediálních sdělení
MV - Fungování a vliv médií ve společnosti
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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

naslouchání
 praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem)
 věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
mluvený projev
 techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci
 komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
vypravování, dialog na základě
obrazového materiálu
 základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování)
 mimojazykové prostředky (mimika, gesta)
 porovnávání názorů, tolerance
 řešení konfliktních situací
 změna dialogu na vzkaz
 telefonování
 reklama a její účel; výběr ukázek, které
ovlivňují rozhodování člověka
 spisovná a nespisovná výslovnost
 vnímání podrobností ve sdělení a
posuzování jejich významu v celku
 sestavení příběhu nebo sdělení z daných
vět na základě časové a příčinné
41
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souvislosti
 vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce
 práce s osnovou
 členění příběhu
psaní
 technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev)
 formální úprava textu
 žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka,
vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování,
jednoduché tiskopisy, poznámky, výpisky,
osnova

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Jazyková výchova
 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
 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

ročník: 5.

Učivo
slovní zásoba a tvoření slov
 slova a pojmy
 význam slov
 slova jednoznačná a mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma
 stavba slova (kořen slova, část předponová
a část příponová, koncovka)
 rozlišování předpon a předložek
tvarosloví
 slovní druhy a jejich třídění
 tvary slov
 mluvnické kategorie podstatných jmen
42
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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 je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

 přídavná jména
 zájmena
 číslovky
 mluvnické kategorie sloves
 neohebné slovní druhy
 spisovné a nespisovné tvary slov
skladba
 základní skladební dvojice
 neúplná základní skladební dvojice
 shoda přísudku s podmětem
 podmět vyjádřený, nevyjádřený,
několikanásobný
 rozvíjející větné členy
 stavba věta
 věta jednoduchá, souvětí
 smysluplné uspořádání jednoduchých vět
do souvětí
 interpunkce v souvětí
 spojovací výrazy
 větný vzorec
 přímá řeč
pravopis
 lexikální
 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
 základy morfologického (koncovky
podstatných a přídavných jmen tvrdých a
měkkých) a syntaktického (shoda přísudku
s holým podmětem) pravopisu
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup, žák
Literární výchova
 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

ročník: 5.

Učivo
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
 výrazné čtení uměleckých textů, studijní
čtení naukových textů
tvořivé činnosti s literárním textem
 přednes vhodných literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu
 dramatizace
 vlastní výtvarný doprovod
 tvorba vlastního textu
 referát
základní literární pojmy
 literární druhy a žánry dětské literatury:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka, pověst,
pranostika, přísloví
 spisovatel, básník, kniha, čtenář
 divadelní představení, herec, režisér,
scénář
 komiks, naučný text
 verš, rým, přirovnání
 literatura umělecká a věcná
 literatura v proměnách času
 lidová slovesnost
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5.1.2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Charakteristika vzdělávacího oboru
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
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. Vzdělávání
v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, (podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky)na konci vzdělávacího období, tj. po ukončení základní docházky. Využili
jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru Cizí jazyk
v předmětu anglický jazyk. Předmět anglický jazyk je vyučován v 1. – 5. ročníku ZŠ.
5.1.2.1

Vyučovací předmět: anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která
má za cíl vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, jež umožňují vnímat a chápat jazyková
sdělení a přiměřeně na ně reagovat ústně i písemně. Využili jsme všech očekávaných výstupů
pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru Cizí jazyk v předmětu anglický jazyk. Předmět
anglický jazyk je vyučován v 1. – 5. ročníku ZŠ. Tematické okruhy, klíčové kompetence,
výchovné a vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk jsou shodné s výše jmenovanými
kategoriemi ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk.
Výuka předmětu Anglický jazyk je na 1. stupni rozdělena do 2 období:
1. období – 1. - 3. ročník
2. období – 4. - 5. ročník
Anglický jazyk je v rámci 1. stupně ZŠ je vyučován ve 3. – 5. r. vždy 3 vyučovací hodiny
týdně, v 1. r. 1 vyučovací hodinu týdně, v 2. r. 2 vyučovací hodiny týdně. Časová dotace
předmětu je posílena 3 disponibilními hodinami (1. r. 1 vyučovací hodina týdně, 2. r.
2 vyučovací hodiny týdně) za účelem rozvoje konverzačních dovedností. Očekávané výstupy
předmětu jsou ověřovány na konci 5. r. (termín: květen – červen) písemným testem, za jehož
vypracování a vyhodnocení je zodpovědný předem stanovený vyučující daného předmětu.
Výstupy pro 1. - 4. ročník jsou dílčí, ověřovány průběžně vyučujícím vzdělávacího předmětu
v daném ročníku. Výuka probíhá v jazykové učebně, popř. v kmenové třídě, které jsou
vybaveny audiotechnikou, popř. videem, obrazovým materiálem. Třídy jsou při počtu žáků
nad 24 děleny na skupiny, jejichž výuka probíhá paralelně.
Cílové zaměření předmětu
Cíle výuky cizího jazyka na 1. stupni ZŠ vycházejí ze Společného evropského referenčního
rámce. Základním znakem je činnostní a praktický charakter, který vyžaduje výběr
a používání metod vedoucích k trvalé motivaci žáků nejen k učení, ale i k hledání, objevování
a řešení problémů.
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Výuka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období
důležité probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení se cizímu
jazyku. Výuka se opírá především o interaktivní hry, písničky, rytmické říkanky, poslech
a konverzaci. Písemný projev je v 1. období potlačen (nikoliv však zcela vyloučen). Důraz by
měl být kladen na užívání vizuálních předloh (nástěnné tabule, obrázky s písemnou podobou
slov i bez ní, reálné předměty, hračky, plakáty, mapy apod.), audio orální předlohy (poslech).
Osvojování písemné i fonetické podoby slov by mělo být závislé na čtení a aktivní,
ale jednoduché, konverzaci. Ve 2. období vedeme žáky ke zdokonalování komunikačních
dovedností, dbáme na čtení jednoduchých textů s porozuměním. Významnou úlohu hraje
postupné rozšiřování slovní zásoby, která poslouží jako základ pro systematičtější výuku
gramatické části ve 4. ročníku a následně v 5. ročníku. Ve výuce jsou využívány: výklad,
poslech, četba, dialogy, dramatizace, práce se slovníky, reprodukce textu, vyhledávání
informací – vypracovávání projektů (dle témat probíraného učiva), hry, soutěže, přednes,
zpěv, pracovní činnosti, samostatná práce žáků.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
 motivaci k dorozumívání se v jiném jazyce než mateřském
 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.
Do obsahu vyučovacího předmětu anglický jazyk jsou integrovány tematické okruhy
průřezových témat, které prolínají učivo i plynule na něj navazují bez bližší specifikace.
Obsah učiva:
Obsah učiva v jednotlivých ročnících vychází z očekávaných výstupů předmětu pro 1. období
(1. - 3. ročník) a pro 2. období (4. - 5. ročník). Tyto výstupy jsou následně rozpracovány
do dílčích výstupů v jednotlivých ročnících.
Na konci 1. období základního vzdělávání žák v oblasti:
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
2. zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
3. rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu
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4. rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu
5. přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
6. píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Na konci 2. období žák v oblasti:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností
2. rozumí slovům a jednoduchým větám
3. rozumí jednoduchému poslechovému textu
MLUVENÍ
1. zapojí se do jednoduchých rozhovorů
2. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
3. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
1. vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
2. rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
1. rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života
PSANÍ
1. napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
2. vyplní osobní údaje do formuláře
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 prostřednictvím obrázků, gest a mimikou pomáháme žákům pochopit základní jazykové
jevy a budovat základy gramatiky, pomocí her podporujeme a rozvíjíme schopnost žáků
učit se a používat vizuálních podnětů k odhadu významu neznámých slov
 využíváme motivačních cvičení – krátkých aktivit k naladění žáků a k zopakování jazyka
a jazykových struktur z předchozí lekce;
 reflektujeme individuální schopnosti žáků a prezentujeme novou látku různými způsoby:
vizuálně pomocí samostatných obrázků či obrázků v učebnici, poslechem kazety nebo
svého hlasu a také fyzicky prostřednictvím mimiky, gesty, pohyby či dramatizací příběhů;
Kompetence k řešení problémů
 prostřednictvím her, písní, hádanek a komiksového čtení rozvíjíme schopnost žáků
logického myšlení a rozhodování se pro správné řešení;
 zařazujeme do výuky jazykové hry, které evokují k hádání a dedukci, vedeme žáky
k třídění informací, řešení hádanek, vybírání informací, aplikaci znalostí;
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 vybízíme žáka k předvídání děje na základě obrázků komiksového čtení, doprovodní
ilustrace či zvukové nahrávky, poskytujeme příležitost vymýšlet vlastní hádanky a kvízy.
 poskytujeme prostor k vlastní kreativitě a vyjádření svého vidění věcí a dějů při výrobě
plakátů, při dramatizaci krátkých scének, při zpracování projektů;
Kompetence komunikativní
 výslovnost upevňujeme nápodobou a opakováním, zaměřujeme na poslech
s porozuměním, který umožňuje neverbální komunikaci žáků;
 seznamujeme žáka s takovou slovní zásobou a jazykovými strukturami, které mu umožní
brzkou jednoduchou konverzaci;
 rozmanitými cvičeními systematicky rozvíjíme základní řečové dovednosti;
 vedeme k řízení komunikace pomocí her, hádanek a dramatizací příběhů;
 pro komunikaci písemnou formou volíme nejdříve jednoduché věty, pak souvětí
a odstavce, zpočátku podle vzoru.
Kompetence sociální a personální
 seznamujeme žáka s anglicky mluvícími zeměmi, s jejich lidmi a zvyky, a rozvíjí tak jeho
porozumění pro jiné kultury;
 zařazujeme do výuky takové aktivity, které zohledňují individuální potřeby žáků;
 navozujeme situace pro práci s tématy, které žák zná, a jsou mu blízké, uvádíme modelové
rozhovory ze skutečného života, pracujeme s texty doprovázenými fotografiemi
skutečných lidí a situací (práce s časopisem);
 využíváme cvičení v pracovním sešitě, která umožňují sebevyjádření;
 vedeme žáky ke schopnosti sebehodnocení;
 umožňujeme žákům pracovat ve dvojicích nebo skupinách, kde přejímá zodpovědnost
za vlastní učení a celkový výsledek práce skupiny.
Kompetence občanské
 pomáháme žákům získat porozumění pro jiné kultury, země, zvyky a lidi čtením
o kulturních zvycích v doplňkových materiálech učebnice, v časopisech;
 nabízíme žákům volitelné úkoly, výsledné práce žáků pak vystavuje ve třídě, v prostorech
školy;
 zadáváním jednoduchých úloh a různých způsobů sebehodnocení povzbuzujeme žáka
k přebírání zodpovědnosti za vlastní učení;
 zařazujeme do výuky opakovací cvičení a hry, při kterých si žák ověří nabyté vědomostí,
a tak mu umožníme zažít pocit úspěchu;
 zařazujeme do výuky aktivity zaměřené na porovnání reálií České republiky a Velké
Británie;
 umožňujeme, aby si žák dle vlastních zájmů a potřeb vybral doplňující aktivity.
Kompetence pracovní
 vyzdvihujeme význam důležitých procvičovacích aktivit tím, že vytváříme potřebné učební
pomůcky spolu se žáky;
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slovník v pracovním sešitě využíváme jako přípravu pro práci s klasickým slovníkem;
zachováváme v lekcích jistou posloupnost, což žákovi poskytuje uspokojující rutinu;
umožňujeme vést si obrázkový slovník;
zadáváním jednoduchých úloh a podnětů k sebehodnocení povzbuzujeme žáky
k zodpovědnosti za vlastní učení;
 využíváme aktivity, které vyžadují jiný styl a místo práce, než práce s učebnicí
a pracovním sešitem v lavici; například hry s kartami a obrázky, hry se slovy, pohybové
hry, písně s pohyby apod.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Očekávaný výstup, žák
Řečové dovednosti
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
 zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností,
pokud má k dispozici vizuální oporu
 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
 píše slova a krátké věty na základě textové
a vizuální předlohy









Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka –
fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky,
slovní zásoba – žáci si osvojí a používají
základní slovní zásobu v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů
a používají ji v komunikačních situacích
tematické okruhy – domov, rodina, škola,
volný čas lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, kalendářní
rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata,
mluvnice – základní gramatické struktury
a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Očekávaný výstup, žák
Poslech s porozuměním



ročník: 1. – 3.
Poznámky

ročník: 4. – 5.

Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka –
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 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností
 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

Mluvení
 zapojí se 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 dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá
Čtení s porozuměním
 vyhledá
potřebnou
informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům
 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
Psaní

fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní
návyky,
vztah
mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
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
tematické okruhy – domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo,
oblékání, nákupy, bydliště, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, příroda,
mluvnice – základní gramatické struktury
a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)
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 napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z
oblasti svých zájmů a každodenního
života
 vyplní osobní údaje do formuláře
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5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky
v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě,
a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné
porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným
vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku
a způsoby jejich užití.
5.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje ve vzdělávacím oboru
Matematika a její aplikace, ze kterého vychází vzdělávací oblasti, výchovně vzdělávací cíle,
výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
realizované v předmětu matematika.
5.2.1.1

Vyučovací předmět: matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace v předmětu matematika. Předmět matematika je vyučován v 1. – 5.
ročníku ZŠ. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie
předmětu matematika jsou shodné s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím oboru
matematika a její aplikace.
Očekávaný výstup vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět 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 jsme zařadili mezi očekávané výstupy předmětu
matematika – Číslo a početní operace - pro žáky 5. r.
Očekávané výstupy jsou ověřovány na konci 5. r. termín: květen – červen; písemným
testem, za jehož vypracování a vyhodnocení je zodpovědný předem stanovený pedagog
daného předmětu. Výstupy pro 1. - 4. r. jsou dílčí, ověřovány průběžně pedagogem
vzdělávacího předmětu v daném ročníku. Vyučovací předmět má časovou dotaci 25
vyučovací hodiny týdně. Minimální časová dotace v předmětu matematika je posílená o 5
disponibilní vyučovací hodiny pro procvičování a upevňování schopností abstraktního a
logického myšlení (vždy 1 disponibilní vyučovací hodiny v ročníku). Výuka předmětu
probíhá především ve třídě. Při výuce a ověřování výsledků vzdělávání v jednotlivých
ročnících využívají učitelé příkladové úlohy Standardů pro matematiku.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
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 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady,
měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si
nezbytných matematických vzorců a algoritmů
 rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování
a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení
úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
 vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti
s matematickým modelováním (matematizací reálných situací
 provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem
k podmínkám úlohy nebo problému
 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností
matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti
a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí
vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností
a přímého pozorování. Činnostní vyučování podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně
a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých
pozorování, zjištění a objevování zaznamenávaly různými způsoby, tj. výtvarně i písemně.
Charakteristické pro výuku matematiky v prvním období základního vzdělávání je její
prolínání s učivem ostatních předmětů.
Do obsahu vyučovacího předmětu matematika jsou integrovány tematické okruhy
průřezových témat, které prolínají učivo i plynule na něj navazují bez bližší specifikace
a průřezové téma: OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v 5. r.
Obsah učiva:
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika je rozdělen na čtyři tematické
okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni si žáci osvojují
aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem
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a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných
situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité
typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, uvědomují si změny
a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že
změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek,
diagramů a grafů.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev.
V tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy se žáci se učí řešit
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje
a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 podporujeme u žáka rozvoj schopností abstraktního a logického myšlení, zejména
zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek,
kvízů, rébusů apod.;
 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod
řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života
a praxe;
 vedeme žáky k poznání smyslu a cíli učení, podporujeme pozitivní vztah k učení, možnosti
jeho zdokonalení a kriticky zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.
Kompetence k řešení problému
 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích
k samostatnému uvažování a řešení problémů;
 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh;
 nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené
postupy řešení;
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme
výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a vyhodnocujeme správnost
výsledku vzhledem k zadání;
 poskytujeme žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu
a pro jejich ověření.
Kompetence komunikativní
 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů
i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
 užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky;
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 pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině při vyhledávání
informací a jejich další zpracování;
 individuálním přístupem rozvíjíme a podporujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný
rozvoj;
 společně s žákem vytváříme pravidla práce v týmu a vedeme k jejich dodržování;
 vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu, k dodržování základů ohleduplnosti
a přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů.
Kompetence občanské
 nabízíme dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové
činnosti a společnosti (slovní úlohy, kvízy, hádanky);
 zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou;
 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot,
vciťovat se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení.
Kompetence pracovní
 nabízíme žákům projekty a další činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých
se mimo jiné budou učit zvládat základní pracovní činnosti (práci s různými materiály);
 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce;
 vedeme žáky dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, umožňujeme
adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Matematika
Očekávaný výstup, žák
Číslo a početní operace
 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 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
 provádí jednoduché početní operace
s přirozenými čísly
 řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
 popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
 doplňuje tabulky, posloupnosti čísel
Geometrie v rovině a v prostoru
 rozezná, pojmenuje základní rovinné
útvary; nachází v realitě jejich
reprezentaci
 porovnává velikost útvarů







ročník: 1.

Učivo
přirozená čísla, celá čísla do 20 – počítání
v oboru do 20
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění na číselné ose
sčítání, odčítání zpaměti bez přechodu
desítky
písemné algoritmy početních operací
řešení jednoduchých slovních úloh
v oboru do 20





jednotky délky, hmotnosti, objemu
mince do 20 Kč, manipulace s penězi
tabulky



jednoduché rovinné útvary – čtverec,
obdélník, trojúhelník, kruh
třídění geometrických tvarů podle tvaru,
velikosti, barev
geometrická tělesa – krychle, koule
orientace v prostoru
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
Číslo a početní operace
 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 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo do
100 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
 počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě
do 100 Kč
 popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
 doplňuje tabulky, posloupnosti čísel
Geometrie v prostoru a v rovině
 rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci

Matematika









ročník: 2.

Učivo
přirozená čísla, celá čísla do 100 –
počítání v oboru do 20, do 100
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (číselná osa, model)
sčítání, odčítání zpaměti, písemně v daném
číselném oboru
příklady se závorkami
násobení, dělení v oboru malé násobilky
písemné algoritmy početních operací
řešení slovních úloh v oboru do 100



mince a bankovky





bod, přímka, čára, úsečka
základní rovinné útvary
geometrická tělesa – krychle, kvádr, koule,
válec
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 porovnává velikost útvarů, měří délku
úsečky



úsečka – rýsování, měření

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Matematika
Očekávaný výstup, žák
Číslo a početní operace
 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 do
1 000 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
 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
 popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti

ročník: 3.







Učivo
přirozená čísla, celá čísla do 1 000 –
počítání v oboru do 100, do 1 000
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (číselná osa, teploměr, model)
sčítání, odčítání zpaměti, písemně
v daném číselném oboru
násobení, dělení v oboru malé násobilky,
dělení se zbytkem
vlastnosti početních operací s čísly
písemné algoritmy početních operací
řešení slovních úloh v oboru do 1 000
jednoduché rovnice
měření délky, jednotky délky




jednotky času
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
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čísel
Geometrie v rovině a v prostoru
 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 vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
Číslo a početní operace
 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








základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa
úsečka
přímka, polopřímka
rovnoběžky, různoběžky
kružnice, kruh
obvod

ročník: 4.

Matematika













Učivo
komutativnost a asociativnost
číselný obor 0 – 1 000 000
písemné algoritmy početních operací
vlastnosti početních operací
pamětné sčítání a odčítání
písemné násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem
písemně dělení jednociferným dělitelem
zaokrouhlování přirozených čísel na
desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce
porovnávání přirozených čísel
zápis čísla v desítkové soustavě
odhad a kontrola výsledku
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Závislosti, vztahy a práce s daty
 vyhledává, sbírá a třídí data
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
Geometrie v rovině a v prostoru
 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
















matematizace reálné situace
řešení slovních úloh
celek, část, zlomek
polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina,
osmina
řešení a tvorba slovních úloh k určování
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny, osminy z celku
zásady sběru a třídění dat
orientace v jízdních řádech
strukturovaná tabulka
sloupkové diagramy
základní útvary v rovině – lomená čára,
přímka, polopřímka, úsečka, čtverec,

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník
délka úsečky
jednotky délky a jejich převody
grafické sčítání, odčítání a násobení
úseček
obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
mnohoúhelníku, obvod obrazce
vzájemná poloha dvou přímek v rovině –
rovnoběžky, různoběžky, kolmice
jednotky obsahu – mm2, cm2, dm2, m2
obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
osově souměrné útvary
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
Číslo a početní operace
 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




řešení slovních úloh úsudkem
obrázkové a číselné řady

Matematika














ročník: 5.

Učivo
číselný obor 0 – miliarda
vlastnosti početních operací
písemné algoritmy početních operací
(sčítání, odčítání, násobení, dělení)
písemné násobení víceciferným činitelem
písemné dělení dvojciferným dělitelem
zaokrouhlování na miliony
fáze řešení problému – zápis, grafické
znázornění, stanovení řešení, odhad a
kontrola výsledku, posouzení reálnosti
výsledku, formulace odpovědi
římské číslice
řešení a tvorba slovních úloh k určování
celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny, osminy
využití názorných obrázků – čtvercová síť,
kruhový diagram, číselná osa aj.
pojem desetinné číslo
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vyznačí na číselné ose
 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




Závislosti, vztahy a práce s daty
 vyhledává, sbírá a třídí data
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy








Geometrie v prostoru a v rovině
 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník
a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu










porovnávání desetinných čísel
využití názorných obrázků pro určování
desetinných čísel a jejich porovnávání
číselná osa, kladná a záporná část
měření teploty, vyjádření dlužné částky
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
statistické údaje a jejich reprezentace
orientace v jízdních řádech
doplňování a tvorba jednoduchých tabulek
grafy
sloupkové, kruhové diagramy
konstrukce základních rovinných útvarů –
čtverce, obdélníku, trojúhelníku
(pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného), kruhu, kružnice
konstrukce rovnoběžky a kolmice daným
bodem
složené obrazce ve čtvercové síti
jednotky obsahu
základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle, jehlan, koule, kužel, válec
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky




magické čtverce, pyramidy, sudoku
úlohy na prostorovou představivost
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5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání
výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací,
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie. Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1.
stupně ZŠ vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie v předmětu
informatika. Předmět informatika je vyučován v 4. – 5. ZŠ. Tematické okruhy, klíčové
kompetence, výchovné a vzdělávací strategie předmětu informatika jsou shodné s výše
jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie.
5.3.1.1

Vyučovací předmět: informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět informatika je vyučován jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku ZŠ, má
časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Očekávané výstupy jsou ověřovány na konci 5. r.
(květen, červen) individuální kontrolou při samostatné práci na počítači. Za hodnocení žáka je
zodpovědný vyučující předmětu, celkové hodnocení žáka je dle Školního řádu. Kromě
výkladu je ve vyučovací hodině kladen důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků,
procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné automatizace, samostatné práce
a vyhledávání informací, krátkodobé projekty a práce písemné, grafické. Výuka je realizována
v odborné učebně informatiky. Řád učebny je nedílnou součástí vybavení učebny.
Dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka závazné. Témata zadávaných úkolů jsou
propojeny s ostatními vyučovacími předměty ve škole, s aktivitami školy.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu informatika směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
 poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
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 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů,
a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti
své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků
své práce
 praktickému zvládnutí práce s dostupným grafickým programem a programem textovým
(Word), které jim mají usnadnit vlastní práci;
 získávání potřebných informací k jejich vlastní bezpečnosti práce s počítačem a k ochraně
osobních dat;
 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na
internetu či jiných médiích
 šetrné práci s výpočetní technikou
 získaní povědomí o kladném i záporném přínosu práce s internetem, zejména v oblasti
vyhledávání informací a komunikace.
Do obsahu vyučovacího předmětu anglický jazyk jsou integrovány tematické okruhy
průřezových témat, které prolínají učivo i plynule na něj navazují bez bližší specifikace
a průřezové téma MV - Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu v obsahu
učiva 4. a 5. r.
Obsah učiva se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. základy práce s počítačem,
2. vyhledávání informací a komunikace,
3. zpracování a využití informací.
Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
1. Základy práce s počítačem
 základní pojmy informační činnosti;
 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení;
 operační systémy a jejich základní funkce;
 seznámení s formáty souborů (doc, gif);
 multimediální využití počítače;
 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software;
 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky.
2. Vyhledávání informací a komunikace
 společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce
informací);
 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování);
 metody a nástroje vyhledávání informací;
 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy.
3. Zpracování a využití informací
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základní funkce textového a grafického editoru.

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 zadávanými úkoly vedeme žáci k samostatnému objevování možností využití informačních
a komunikačních technologií v praktickém životě;
 učíme je poznávat a využívat programy s jiným SW, nápovědu u jednotlivých programů,
literaturu apod.;
 učíme žáky pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci
s technikou.
Kompetence k řešení problémů
 zadáváme takové úlohy a projekty, které vyžadují svou povahou tvořivý přístup při jejich
řešení;
 učíme žáky hledat různé možnosti a cesty, které povedou ke splnění úkolů;
 vedeme žáky nalézat řešení, jeho praktické provedení a dotažení do konce.
Kompetence komunikativní
 učíme žáky využívat pro komunikaci na dálku vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty;
 vedeme žáky k dodržování vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.);
 vybíráme nejrůznější úkoly, které žáci zpracovávají samostatně, ve dvojici i ve skupině,
výsledky své práce prezentují před ostatními spolužáky.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci;
 vedeme žáky k práci v týmu, rozdělení a naplánování vlastní práce, umět si hlídat vlastní
časový harmonogram apod.;
 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný.
Kompetence občanské
 žáky seznamujeme s vazbami na legislativu a obecnými morálními zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla…);
 vedeme žáky k dodržování „novinářské etikety“ (citace použitého pramene, ve škole není
žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo…);
 při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,
ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami.
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Kompetence pracovní
 vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidla pro práci s výpočetní
technikou;
 učíme žáky využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst;
 učíme žáky zručnosti při manipulaci s počítačem.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie
Očekávaný výstup, žák
Základy práce s počítačem
 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
 respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software postupuje poučeně
v případě jejich závady
 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím











Vyhledávání informací a komunikace
 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích
komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení



Zpracování a využití informací







ročník: 4., 5.

Učivo
základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje, informační
instituce
struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení
operační systémy a jejich základní funkce
seznámení s formáty souborů (doc, gif)
multimediální využití počítače
jednoduchá údržba počítače, postupy při
běžných problémech s hardware a
software
zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních
rizik
spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
společenský tok informací (vznik,
přenos,
transformace,
zpracování,
distribuce informací)
základní způsoby komunikace (e-mail,
chat, telefonování)
metody a nástroje vyhledávání informací
formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy
základní funkce textového a grafického
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MV - Práce v realizačním týmu
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 pracuje s textem a obrázkem v textovém
a grafickém editoru

editoru
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5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Vzdělávání
v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané
ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci
jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz
světa. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů
jednání a rozhodování. Také v této vzdělávací oblasti se věnujeme ochraně člověka
za běžných rizik a mimořádných událostí tím, že vedeme žáka k 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.
5.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Charakteristika vzdělávacího oboru
Tato vzdělávací oblast má široce pojatý integrovaný vzdělávací obsah. Využili jsme
všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět
v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda. Tematické okruhy, klíčové kompetence,
výchovné a vzdělávací strategie předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda jsou shodné
s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Předmět prvouka
je vyučován v 1. – 3. ročníku, předměty vlastivěda a přírodověda jsou vyučovány v 4. a 5.
ročníku. Vzdělávací obsahy předmětů vlastivěda a přírodověda plynule navazují na předmět
prvouka. Součástí vzdělávaní jsou prvky dopravní výchovy, ochrana člověka za mimořádných
událostí, svět financí a ochrana zdraví. Očekávané výstupy vzdělávacího oboru jsou
ověřovány na konci 5. r.; termín: květen – červen; na základě písemného testu, za jehož
vypracování a vyhodnocení je zodpovědný předem stanovený pedagog daného předmětu.
Výstupy pro 1. – 4. r. jsou dílčí, ověřovány průběžně pedagogem vyučovacího předmětu
v daném ročníku. Celkové hodnocení žáka je dle školního řádu.
Vzdělávání ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 pozorování přírodních jevů a orientování se v prostoru a čase;
 na základě činností a pozorování k vytváření nových představ o jednoduchých, chápaní
žáků dostupných, ale podstatných věcech a jevech, které je obklopují doma, ve škole,
v obci;
 na základě svých vlastních zkušeností objevování souvislostí;
 vytváření pozitivního vztahu k sobě, rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě
a rozvíjení svých pozitivních vlastností;
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
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 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání
na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných
pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně
 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl
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, příprava k obraně státu.
5.4.1.1

Vyučovací předmět: prvouka

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 6hodin týdně, a to takto: 1. r. 2 vyučovací hodiny
týdně, 2. r. 2 vyučovací hodiny týdně, 3. r. 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá
především ve třídě, k dalším realizovaným formám výuky patří vycházky a exkurze. V rámci
vzdělávacího předmětu prvouka je realizován projekt: Zdravé zuby.
Výchovně vzdělávací cíle:
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí
vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností
a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např.: při řízených činnostech,
na vycházkách, při pokusech, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činnostní
vyučování podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími
předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování
zaznamenávali různými způsoby, tj. výtvarně i písemně. V tomto období využíváme co
nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů. Charakteristické pro výuku prvouky
v prvním období základního vzdělávání je její prolínání s učivem ostatních předmětů. Právě
toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které výuku obohatí
a učivo spojí se životem kolem dětí.
Předmět prvouka je utvořen z vybraných tematických okruhů těchto průřezových
témat:
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OSV:
Sebepoznání a sebepojetí v 3. r.
Poznávání lidí v 3. r., 4. r.
Mezilidské vztahy v 3. r.
VDO:
Občanská společnost a škola v 3. r.
MKV:
Lidské vztahy v 3. r.
EV:
Základní podmínky života v 3. r.
Vztah člověka k prostředí v 3. r.

Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí na základě poznávání nejbližšího
okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci,
ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a
představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je
kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se
se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití
lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak
a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé
i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak
se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné
z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní
poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci. Osvojují si
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bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných
událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.
Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
1. – 3. ročník:
 domov, škola, obec, místní krajina;
 rodina, soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost, kultura;
 orientace v čase a časový řád, současnost a minulost v našem životě, regionální památky
a péče o ně, báje, mýty a pověsti;
 látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch, nerosta a horniny, půda, vesmír a země, rostliny
houby a živočichové, životní podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné chování
k přírodě a ochrana přírody;
 lidské tělo, rodina, péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí,
situace hromadného ohrožení.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení, objevovat touhu po poznání, sebezdokonalování
a rozvíjení tvořivosti;
 vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování
a systematizaci, utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a přírodě;
 vytváříme podmínky pro vnímavé sledování života kolem sebe, pomáháme orientovat se
ve světě skutečném a v pojmech.
Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, učíme je rozpoznávat
a chápat problémy a nesrovnalosti v přírodě i osobním životě;
 vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobů řešení problémů a k využívání vlastního
úsudku a zkušeností;
 seznamujeme žáky s různými zdroji informací, které mohou vést k řešení problémů,
vedeme je k jejich ověřování a srovnávání.
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky;
 učíme žáky naslouchat druhým lidem, porozumět jim a vhodně na ně reagovat;
 vedeme žáky, aby své myšlenky, prožitky nebo příběhy písemně zaznamenávali.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky k schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání
informací i zpracovávání výstupů v oblastech přírodovědného charakteru;
 vlastním příkladem vedeme žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů, učíme žáky
v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat;
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 vedeme žáky k rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní
identity, posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti).
Kompetence občanské
 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot,
vciťovat se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si
nutnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí ve škole i mimo ni;
 vedeme žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech;
 vedeme žáky k respektování a ochraně našich tradic a kulturních i historických hodnot.
Kompetence pracovní
 seznamujeme žáky s vlastnostmi některých materiálů, vedeme žáky k bezpečnému
používání nástrojů;
 vedeme žáky k osvojování základních hygienických návyků a zásad souvisejících
s upevňováním a preventivní ochranou zdraví a jejich dodržováním, s prevencí úrazů a se
zdravým životním stylem;
 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností vedoucí k jejich profesnímu zaměření.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Prvouka ročník:1.
Očekávaný výstup, žák
Místo, kde žijeme
 orientuje se v místě bydliště, ve třídě,
v prostředí školy
Lidé kolem nás
 zná role nejbližších rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
 vyjmenuje některá povolání
Lidé a čas
 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě
 seznámí se s tradicí Vánoc, Velikonoc
Rozmanitost přírody
 pozoruje změny v přírodě v ročních
obdobích
 pojmenuje některé rostliny, květiny
 pojmenuje některá domácí a volně žijící
zvířata
Člověk a jeho zdraví
 pojmenuje základní části lidského těla
 dodržuje základní hygienické návyky ve
škole




Učivo
domov – prostředí domova
škola – prostředí školy, činnosti ve škole




rodina a příbuzní
práce a volný čas





čas – dny v týdnu, roční období
Vánoce
Velikonoce






změny v přírodě v rámci ročních období
stromy, květiny
domácí zvířata
volně žijící zvířata





základní části lidského těla
péče o zdraví
jídlo, stolování
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Prvouka ročník:2.
Očekávaný výstup, žák
Místo, kde žijeme
 orientuje se v místě bydliště a školy
 seznámí se s některými pravidly silničního
provozu pro chodce
Lidé kolem nás
 orientuje se v nejbližších rodinných
vztazích
 seznámí se s některými profesemi a jejich
významem pro život ve společnosti
Lidé a čas
 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě
 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině, o lidské společnosti, soužití,
zvycích a práci lidí
Rozmanitost přírody
 pozoruje, popíše změny v přírodě v ročních
obdobích
 pojmenuje některé rostliny, plodiny
 pojmenuje některá domácí a volně žijící
zvířata
Člověk a jeho zdraví
 pojmenuje části hlavy, lidského těla











Učivo
domov – orientace v místě bydliště
škola – okolí školy, bezpečná cesta do
školy
chodec, cyklista
dopravní značky v blízkosti školy
rodina a příbuzní – postavení jedince
v rodině, role členů rodiny
zaměstnání lidí



fáze lidského života
minulost, současnost, budoucnost v našem
životě
roční období, rok, měsíce






roční období
rostliny, části rostlin
domácí zvířata
volně žijící zvířata




lidské tělo
péče o zdraví
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OSV - Poznávání lidí
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 dodržuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky
 pojmenuje některé běžné nemoci, některé
druhy úrazů



nemoc, úraz, první pomoc

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Prvouka ročník:3.
Očekávaný výstup, žák
Místo, kde žijeme
 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
 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

Učivo












město, kde žiji
domov – orientace v místě bydliště
škola – bezpečná cesta do školy, riziková
místa a situace
obec (město), místní krajina, poloha
v krajině, minulost a současnost obce
(města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí

rodina – postavení jedince v rodině, role
členů rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
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VDO - Občanská společnost a škola
EV - Vztah člověka k prostředí

OSV - Sebepoznání a sebepojetí
OSV - Mezilidské vztahy
MKV - Lidské vztahy
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 odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
Lidé a čas
 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
Rozmanitost přírody
 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
lokalitě
 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

slušného chování








orientace v čase a časový řád
denní režim
roční období
současnost a minulost v našem životě
průběh lidského života
regionální památky
báje, mýty, pověsti



látky a jejich vlastnosti – třídění,
porovnávání látek, měření veličin
voda a vzduch, oběh vody v přírodě,
význam pro život
nerosty a horniny, půda, suroviny
rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy
ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
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Člověk a jeho zdraví
 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









lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
projevy
péče o zdraví, zdravý životní styl, denní
režim
drobné úrazy a poranění, první pomoc při
drobných poraněních
osobní bezpečí, vhodná a nevhodná místa
pro hru
bezpečné chování v silničním provozu
v roli chodce a cyklisty
dopravní značky
přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla
tísňového volání
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5.4.1.2

Vyučovací předmět: přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve 4. a 5. r. Výuka probíhá
především ve třídě, dále v odborných učebnách, na vycházkách, exkurzích apod. V rámci
vzdělávacího předmětu přírodověda je realizován projekt: Zdravé zuby. Výuka přírodovědy
navazuje na učivo prvouky, v mnohém ho prohlubuje a rozšiřuje. Žáci mají možnost
v přírodovědném vyučování využívat vědomosti z prvouky i své zkušenosti z vlastních
pozorování přírody, žáci provádějí pokusy, hovoří o pozorovaných pokusech i jiných
sledovaných přírodních úkazech. Při činnostech a při realizaci krátkodobých projektů se žáci
učí spolupracovat, organizovat práci ve skupině i přijímat individuální odpovědnost za splnění
určitého úkolu. Při přírodovědném vyučování se ve velké míře uplatňují mezipředmětové
vztahy. Při poznávání přírody a jejich zákonitostí dochází žáci k poznání, že Země a život
na ní tvoří celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje v rovnováze. Je třeba, aby si žáci
uvědomili, že tuto rovnováhu může člověk svou činností snadno narušit. Učí se využívat
svých poznatků, hodnotit svá pozorování a záznamy, hledat možnosti, jak i oni mohou přispět
k zlepšení životního prostředí a k ochraně přírody.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu přírodověda směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
 poznávání přírodních zákonitostí při aktivních a tvůrčích činnostech;
 získávání jasných a konkrétních představ o přírodninách živých i neživých a přírodních
jevech na základě pozorování;
 zjišťování základních vlastností zkoumaných přírodnin, nacházení souvislostí mezi jevy
a ději v přírodě;
 zaměřování pozorností žáků sledovat určité jevy na vycházkách;
 uvědomování si sebe sama jako člověka - živou bytost, která má své fyziologické
a biologické funkce a potřeby, poznávání, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé
z hlediska hygieny, výživy aj.;
 získávání základního poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i
při mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin
obyvatel;
 sledování konkrétních situací a vyvozování na základě vlastních zkušeností odpovědnost
každého (i nedospělého) člověka za své zdraví a bezpečnost;
 uvědomování si ohrožování zdraví své i spolužáků nevhodným chováním, možnost
zavinění úrazu cizím lidem;
 osvojování a upevňování zásad slušného chování mezi lidmi, učení se vzájemné toleranci,
snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají;
 sledování střídání ročních období, vedení si záznamů ze svých pozorování, pozorování
a zdůvodňování změn v přírodě;
 uvědomování si, že Země je jednou z planet, oběžnic Slunce, které jsou součástí vesmíru.
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Předmět přírodověda je utvořen z vybraných tematických okruhů těchto průřezových
témat:
- OSV:
Seberegulace a sebeorganizace v 4. r.
Psychohygiena v 4. r.
- EV:
Ekosystémy v 5. r.
Základní podmínky života v 4. r.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí v 5. r.
- MDV:
Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1.
2.
3.
4.
5.

Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví

Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
 okolní krajina, regiony ČR, naše vlast, Evropa a svět, mapy obecně zeměpisné;
 rodina, soužití lidí, základní globální problémy;
 orientace v čase a časový řád, současnost a minulost v našem životě, regionální památky
a péče o ně;
 látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch, nerosty a horniny, půda, Vesmír a Země, rostliny,
houby, živočichové, životní podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné chování k přírodě
a ochrana přírody;
 lidské tělo, partnerství, rodičovství, sexuální výchova, péče o zdraví, zdravá výživa,
návykové látky a zdraví, osobní nebezpečí, situace hromadného ohrožení.
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 vedeme žáky k operacím s obecně užívanými termíny, uvádět věci do souvislostí, poznatky
z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků;
 učíme žáky samostatně vyhledávat informace, získané výsledky porovnávat, kriticky
posuzovat a vyvozovat z nich závěry globálního i lokálního charakteru (biodiverzita,
ekosystémy);
 vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení, hodnotit a sebehodnotit, pracovat s chybou.
Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky ke zdokonalování práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních,
tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit
a vhodným způsobem využívat;
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 žáky vedeme k aktivnímu podílu na různých fázích činností – na plánování, přípravě,
realizaci i hodnocení (při práci s přírodninami, tvorbě miniprojektů,…);
 vedeme výuku tak, aby žáci nacházeli nové přístupy v pojímání současných světových
problémů, své náměty a názory si dokázali obhájit.
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky, aby používali správné termíny a výstižné názvy vzhledem ke svému věku
v písemném i ústním projevu;
 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat,
diskutovat a vyjadřovat své názory na lidskou společnost a přírodní jevy;
 vedeme žáky, aby využívali informační a komunikační prostředky a technologie
pro účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky, aby se spolupodíleli na vytvoření pravidel spolupráce, plnili úkoly vzhledem
k potřebám skupiny a svou práci dotahovali do konce;
 vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání
informací i zpracovávání výstupů v přírodovědné oblasti;
 vedeme žáky, aby ocenili zkušenosti druhých lidí, respektovali různá hlediska a čerpali
poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
Kompetence občanské
 vedeme žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících
environmentálních problémech;
 ukazujeme žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku;
 vyvozujeme s žáky pravidla chování tak, aby respektovali druhé lidi, nepoškozovali životní
prostředí, v konfliktních situacích se chovali vhodným, zdraví nepoškozujícím způsobem.
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k využívání různých zdrojů informací, vhodnému zpracování vzhledem k cíli
daného úkolu;
 vedeme žáky k hospodárnosti a společenskému významu z hlediska ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot;
 seznamujeme žáky s vlastnostmi některých přírodních i umělých materiálů, s výtvory
lidské práce.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Přírodověda
Očekávaný výstup, žák
Rozmanitost přírody
 porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí
 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí












ročník: 4.

Učivo
rostliny, živočichové, houby – znaky
života, životní potřeby a projevy, rozdíly a
třídění, průběh a způsob života, stavba těla
vybraných nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné
vztahy mezi organismy, základní
společenstva, přírodní společenstva
v různých ročních obdobích, pozorování
domácích zvířat
látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
změny látek a skupenství, vlastnosti,
porovnávání látek a měření veličin
s praktickým užíváním základních
jednotek (délka, hmotnost, objem, teplota,
čas); magnet a magnetická síla
voda – výskyt, složení, vlastnosti a formy
vody, oběh vody v přírodě, význam pro
život
vzduch – výskyt, složení, prodění
vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, půda – vlastnosti,
některé hospodářsky významné horniny a
nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její
význam
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Člověk a jeho zdraví
 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
 předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
 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











rizika v přírodě – mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před
nimi
OSV - Seberegulace a sebeorganizace
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní
režim, správná výživa, výběr a způsoby
uchovávání potravin, vhodná skladba
stravy, pitný režim; osobní, intimní a
duševní hygiena (stres a jeho rizika)
partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina, vztahy
v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy,
etická stránky vztahů, etická stránka
sexuality
návykové látky a zdraví – návykové látky,
hrací automaty a počítače, odmítání
návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – bezpečné
chování v rizikovém prostředí, označování
nebezpečných látek, bezpečné chování
v silničním provozu, dopravní značky,
předcházení rizikovým situacím v dopravě
a dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí
v médiích
přivolání první pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby
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odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
dopravní značky
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

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Přírodověda
Očekávaný výstup, žák
Rozmanitost přírody

 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
 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
 uplatňuje účelné způsoby chování

ročník: 5.

Učivo
životní podmínky – rozmanitost podmínek
života na Zemi, význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi,
podnebí a počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody – odpovědnost lidí, ochrana a
tvorba životního prostředí, ochrana rostlin
a živočichů, likvidace odpadů, výroba,
využití a recyklace skla, papíru a plastů,
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
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v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události
 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí, v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně bránit
Člověk a jeho zdraví
 využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku
 rozpozná život ohrožující zranění, ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc



jednoduché stroje ve službách člověka
(nakloněná rovina, páka, kladka, kolo,
parní stroj, motory), energie a elektřina,
příjem informací a jejich význam pro život
lidí (tisk, přenos zvuku a obrazu



lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
projevy, životní potřeby člověka, pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou, základy
lidské reprodukce, vývoj jedince
péče o zdraví – nemoc, drobné úrazy a
poranění, prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních, nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před
infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS)
přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby
odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
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
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5.4.1.3

Vyučovací předmět: vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 4. a 5. r. Minimální časová
dotace je posílena v 4. a 5. ročníku o 1 disponibilní vyučovací hodinu z důvodu uplatnění
alternativních vyučovacích metod, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků. Výuka probíhá především ve třídě. Vyučovací předmět vlastivěda navazuje
na poznatky z prvouky, ve 4. a 5. ročníku zahrnuje učivo zeměpisné a historické. Učitel řídí
vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům o významných přírodních,
hospodářských, společenských, kulturních a historických aspektech života lidí a o výsledcích
jejich činnosti s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních
dějin. K rozvíjení představivosti žáků o minulosti slouží i vazby na jiné obory: matematika,
český jazyk, přírodověda, výtvarná výchova, hudební výchova a další. Očekávaný výstup:
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 jsme zařadili mezi
očekávané výstupy v předmětu matematika – Číslo a početní operace - pro žáky 5. r.
Činnostní vyučování podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými
vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění
a objevování zaznamenávali různými způsoby, tj. výtvarně i písemně. V tomto období
využíváme co nejvíce regionálních, historických i společensky - kulturních jevů. Od
pozorování nejbližšího okolí, bydliště a školy žáci přecházejí k zeměpisnému pozorování
svého kraje a republiky až po její začlenění do Evropy. Žáci se učí pozorovat a číst z plánů
a map. Výuku Vlastivědy vhodně doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických
míst a památek, také vhodné zeměpisné nebo historické filmy a video ukázky.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
 získání přehledu o svém regionu – kraji;
 postupnému získávání základního zeměpisného přehledu o České republice a Evropě;
 učení se číst a vyhledávat základní údaje v mapě České republiky a Evropy;
 osvojování si nových pojmů v souvislosti s orientací na mapě;
 seznamování se s významnými etapami našich národních dějin;
 vyvolání zájmu o minulost a kulturní bohatství regionu i celé země;
 učení se zařazovat hlavní události časově do staletí;
 poznávání, jak se život lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás;
 sledování změn staveb a způsobu života v průběhu staletí;
 osvojování si základních dějepisných pojmů souvisejících s uspořádáním společnosti;
 probouzení pěkného vztahu k místu bydliště;
 postupnému rozvíjení vědomí sounáležitostí se svou zemí, světadílem;
 upevňování základů správného chování mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti;
 vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou;
 utváření pracovních návyků při individuálních činnostech i práci ve skupinách;
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propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací;
poznávání historii místa a kraje z dostupných zdrojů;
poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí, využívání informační techniky
získávání přehledu o základních otázkách obrany státu.
Předmět vlastivěda je utvořen z vybraných tematických okruhů těchto průřezových
témat:
- VDO:
Občan, občanská společnost a stát v 5. r.
Formy participace občanů v politickém životě v 5. r.
Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování v 5. r.
- EGS:
Evropa a svět nás zajímá v 5. r.
Objevujeme Evropu a svět v 5. r.
Jsme Evropané v 5. r.
- MKV:
Lidské vztahy v 4. r.
Etnický původ v 5. r.
Multikulturalita v 4. r.
Princip sociálního smíru a solidarity v 4. r.

Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Naše vlast
4. Lidé a čas
Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
 okolní krajina (místní oblast, region), regiony ČR, naše vlast, Evropa a svět, mapy obecně
zeměpisné;
 rodina a soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost a kultura v dějinách, vlastnictví;
 domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa
a samospráva, státní symboly, Armáda ČR;
 orientace v čase a časový řád, současnost a minulost v našem životě, regionální památky
a péče o ně, báje, mýty a pověsti.
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 vedeme žáky k operacím s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci
do souvislostí, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků;
 učíme žáky samostatně vyhledávat informace, získané výsledky porovnávat, kriticky
posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti na základě historického
učiva;
 vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení, hodnotit a sebehodnotit, pracovat s chybou.
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Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky ke zdokonalování práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních,
tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit
a vhodným způsobem využívat;
 žáky vedeme k aktivnímu podílu na různých fázích činností – na plánování, přípravě,
realizaci i hodnocení (při práci s mapou, tvorbě miniprojektů,…);
 vedeme výuku tak, aby žáci nacházeli nové přístupy ve výkladu historie, své náměty
si dokázali obhájit.
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky, aby formulovali své myšlenky a názory v logickém sledu;
 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat,
obhajovat své názory, diskutovat o historických událostech;
 vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
a seznamujeme s různými typy textů a obrazových materiálů.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky k schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání
informací i zpracovávání výstupů v oblastech přírodovědného charakteru;
 vlastním příkladem vedeme žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů, učíme žáky
v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat;
 vedeme žáky k rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní
identity, posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti).
Kompetence občanské
 vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních,…),
vyhledáváme historické odlišnosti v pohledu na individualitu;
 vedeme žáky k respektování a ochraně našich tradic a kulturních i historických hodnot;
 vedeme žáky k pochopení demokratických práv a povinností, práv dítěte, vytváření
vlastních práv jednání a chování.
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k pracovním povinnostem, srovnáváme pracovní návyky, nástroje, podmínky
dříve a dnes v různých společenských zřízeních;
 vedeme žáky k využívání znalostí získaných z různých zdrojů v zájmu vlastního rozvoje
i své přípravy na budoucnost;
 cílevědomě motivujeme žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Vlastivěda ročník: 4
Očekávaný výstup, žák
Místo, kde žijeme
 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
 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

Učivo
 domov - prostředí domova, orientace
v místě bydliště
 škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy;
riziková místa a situace
 obec (město), místní krajina – její části,
poloha v krajině, minulost a současnost
obce (města), význačné budovy,
dopravní síť
 okolní krajina (místní oblast, region) –
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a
živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní
prostředí, orientační body a linie, světové
strany
 regiony ČR – Praha a vybrané oblasti
ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod
 naše vlast – domov, krajina, národ,
základy státního zřízení a politického
systému ČR, státní správa a samospráva,
státní symboly, armáda ČR
 mapy obecně zeměpisné a tematické –
obsah, grafika, vysvětlivky
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Lidé kolem nás
 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 řešení
 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)











Naše vlast
 objasní pojem obrana státu
 uvede příklady použití ozbrojených sil



postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy, život a funkce rodiny, práce
fyzická a duševní, zaměstnání
mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie; pomoc nemocným, sociálně
slabým, chování lidí – vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování, ohleduplnost,
etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové
chování, předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti
žáků školy, protiprávní jednání a
korupce, právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na reklamaci,
soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
kultura – podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura a
subkultura
základní globální problémy – významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
obrana státu – odpovědnost za obranu
státu, povinnost podílet se na obraně
státu
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ČR
 pozná vojáka Armády České republiky a
rozliší ho od příslušníka jiného
ozbrojeného bezpečnostního nebo
záchranného sboru





Lidé a čas
 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








ozbrojené síly České republiky a vrchní
velitel ozbrojených sil České republiky
ozbrojené síly ČR – členění ozbrojených
sil a hlavní úkoly Armády České
republiky
voják Armády České republiky,
uniformy, vojenská technika
určování času, čas jako fyzikální
veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace,
proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského
života, státní svátky a významné dny
péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Vlastivěda
Očekávaný výstup, žák
Místo, kde žijeme
 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















ročník: 5.

Učivo
domov - prostředí domova, orientace
v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy;
riziková místa a situace
obec, místní krajina – její části, poloha
v krajině, minulost a současnost obce,
význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) –
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a
živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní
prostředí, orientační body a linie, světové
strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti
ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod
naše vlast – domov, krajina, národ,
základy státního zřízení a politického
systému ČR, státní správa a samospráva,
státní symboly, armáda ČR
mapy obecně zeměpisné a tematické –
obsah, grafika, vysvětlivky
Evropa a svět – kontinenty, evropské
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Lidé kolem nás
 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 řešení
 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)











Naše vlast
 objasní pojem obrana státu a uvede, které
subjekty se podílejí na obraně státu
 objasní pojem ozbrojené síly ČR a uvede,





státy, EU, cestování
mezilidské vztahy, komunikace,
principy demokracie; obchod, firmy,
zájmové spolky, politické strany, církve,
pomoc nemocným, sociálně slabým,
společný „evropský dům“
vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání
vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení
konfliktům
základní lidská práva a práva dítěte,
práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání a korupce, právní
ochrana občanů a majetku včetně nároku
na reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
kultura – podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura a
subkultura
základní globální problémy – významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
obrana státu – odpovědnost za obranu
státu, povinnost podílet se na obraně
státu
ozbrojené síly České republiky a vrchní
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kdo je vrchním velitelem ČR
 vysvětlí členění ozbrojených sil ČR
 uvede příklady použití ozbrojených sil
ČR
 uvede hlavní úkoly Armády ČR
 pozná vojáka Armády ČR a rozliší ho od
příslušníka jiného ozbrojeného
bezpečnostního nebo záchranného sboru
Lidé a čas
 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 běhu dějin s využitím
regionálních specifik
 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů











velitel ozbrojených sil České republiky
ozbrojené síly ČR – členění ozbrojených
sil a hlavní úkoly Armády České
republiky
voják Armády České republiky,
uniformy, vojenská technika

dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet,
proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského
života, státní svátky a významné dny
péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
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5.5 Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům chápat kontinuitu proměn
historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské
existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání,
cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají
informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat
a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny
schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy,
gesta, mimiky atp.
5.5.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími
obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci
seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního
a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě
pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují
se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
5.5.1.1

Vyučovací předmět: hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Hudební výchova v předmětu hudební výchova. Předmět hudební výchova je vyučován
v 1. - 5. ročníku ZŠ. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie
předmětu hudební výchova jsou shodné s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím
oboru hudební výchova. Očekávané výstupy předmětu hudební výchova na 1. st. ZŠ jsou
ověřovány v průběhu 5. ročníku, za hodnocení zodpovídá pedagog předmětu. Výstupy
pro 1. - 4. ročník jsou dílčí, ověřovány průběžně pedagogem vyučovacího předmětu v daném
ročníku. Celkové hodnocení žáka je dle školního řádu. Vyučovací předmět má časovou dotaci
1 vyučovací hodinu týdně. Výuka probíhá v učebně HV, ve třídě.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
 porozumění hudebnímu umění prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností;
 aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku
komunikace;
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 seznamování prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního
umění;
 chápání umění a kultury v jejich vzájemné 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
 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu
k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům
a potřebám různorodých skupin, národů a národností
 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
života, rozvoji schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, gesta,
mimiky, sebevyjádření
 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Předmět hudební výchova je utvořen z vybraných tematických okruhů, které prolínají
a plynule navazují na vzdělávací obsahy průřezových témat. Průřezovému tématu:
MDV – Vnímání autora mediálního sdělení je věnována vyšší pozornost v 4. a 5. r.
Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. vokální činnosti,
2. instrumentální činnosti,
3. hudebně pohybové činnosti,
4. poslechové činnosti.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami hudební výchovy.
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 je mu dána příležitost „interpretovat“
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
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Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 vedeme žáky zpívat na základě jejich dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase;
 vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky;
 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.
Kompetence k řešení problémů
 rozlišujeme s žáky jednotlivé kvality tónů, rozpoznávat výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby, rozpoznávat proudy;
 seznamujeme žáky s některými hudebními nástroji, odlišujeme hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální;
 sledujeme při hodině pokrok všech žáků;
 vedeme žáky k vzájemnému naslouchání.
Kompetence komunikativní
 rytmizujeme, melodizujeme jednoduché texty, improvizujeme s žáky v rámci
nejjednodušších hudebních forem;
 vedeme žáky, aby reagovali pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjádřili metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie;
 zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků;
 vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby;
 učíme žáky vzájemnému naslouchání;
 vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé.
Kompetence občanská
 vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl;
 umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků;
 vedeme žáky k úctě k národním symbolům.
Kompetence pracovní
 využíváme jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem
vyjadřujeme s žáky hudební náladu;
 sledujeme při hodině pokrok všech žáků a vedeme je k užívání různých nástrojů
a vybavení;
 vedeme žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Hudební výchova












Očekávaný výstup, žák
zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

ročník: 1. - 3.
Učivo

Vokální činnosti







pěvecký a mluvní projev – pěvecké
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového
rozsahu
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4
a 4/4 taktu
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
intonace, hudební hry (ozvěna, otázka odpověď apod.)
nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně, notový zápis jako opora
při realizaci písně

Instrumentální činnosti




hra na hudební nástroje – reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z
Orlova instrumentáře, zobcových fléten,
keyboardů apod.
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace – tvorba předeher, meziher a
doher s využitím tónového materiálu písně,
hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď)
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Hudebně pohybové činnosti






taktování, pohybový doprovod znějící hudby
– dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční
hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby – pantomima
a pohybová improvizace s využitím
tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách

Poslechové činnosti
 kvality tónů – délka, síla, barva, výška
 hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem
– rytmus, melodie, harmonie, barva,
kontrast a gradace, pohyb melodie
(melodie vzestupná a sestupná),
 hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
 hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
 interpretace hudby – slovní vyjádření
(jaká je to hudba a proč je taková)
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Hudební výchova












Očekávaný výstup, žák
zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metro rytmické,
tempové, dynamické i zřetelné

ročník: 4. – 5.
Učivo

Vokální činnosti
 pěvecký a mluvní projev – pěvecké
dovednosti (dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu, dynamicky
odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4,
3/4 a 4/4 taktu
 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon,
lidový dvojhlas, hudební hry
 intonace, vokální improvizace, hudební
hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
 záznam vokální hudby – zachycení
melodie písně pomocí jednoduchého
grafického vyjádření (např. linky), nota
jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně
Instrumentální činnosti
 hra na hudební nástroje – reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí jednoduchých hudebních nástrojů
z Orffova instrumentáře, zobcových
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harmonické změny
 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím

tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

fléten, keyboardů apod.
rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace – tvorba předeher,
meziher a doher s využitím tónového
materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební
hry (ozvěna, otázka – odpověď),
jednodílná písňová forma (a – b)
 záznam instrumentální melodie – čtení a
zápis rytmického schématu jednoduchého
motivu či tématu instrumentální skladby,
využití notačních programů
Hudebně pohybové činnosti
 taktování, pohybový doprovod znějící
hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché
lidové tance
 pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby –
pantomima a pohybová improvizace
s využitím tanečních kroků
 orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných
při tanci či pohybových hrách
Poslechové činnosti
 kvality tónů – délka, síla, barva, výška
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vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem
– rytmus, melodie, harmonie, barva,
kontrast a gradace, pohyb melodie
(melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické,
dynamické, harmonické změny
v hudebním proudu
hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
hudební formy – malá písňová forma,
velká písňová forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření
(jaká je to hudba a proč je taková)
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5.5.2 Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Výtvarná výchova
přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému)
nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu
jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech –
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání,
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené,
ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími
činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, 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 odpovídající úrovni do procesu
tvorby a komunikace.
5.5.2.1

Vyučovací předmět: výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Výtvarná výchova v předmětu výtvarná výchova. Předmět výtvarná výchova je vyučován
v 1. – 5. ročníku ZŠ. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie
předmětu výtvarná výchova jsou shodné s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím
oboru Výtvarná výchova. V 1. – 2. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně, ve 3. – 5. ročníku
2 hodiny týdně. Ve 3. ročníku je výuka v tomto předmětu posílena o 1 disponibilní hodinu
z důvodu intenzivního rozvoje tvůrčích činností. Výtvarná výchova je vyučována v 1. – 5.
ročníku v učebně VV, ve třídě, v přírodě. Řád učebny je nedílnou součástí vybavení učebny a
jeho dodržování je pro každého žáka závazné. Předmět výtvarná výchova velmi úzce souvisí
se všemi vyučovacími předměty. Očekávané výstupy budou ověřovány vyučujícím VV
v průběhu 5. ročníku. Žáci vytvoří vlastní vizuálně obrazné vyjádření nebo projekt. Hodnotí
se smyslová citlivost, uplatnění subjektivity, tj. uspokojení žáka vlastním výtvarným
vyjádřením, uplatnění představivosti a fantazie, schopnost zobrazení vzájemných souvislostí
zobrazovaných předmětů, postup od celku k detailům, orientace v malířských a kreslířských
potřebách a schopnost jejich používání, komunikace a schopnost uvést své pracovní místo
do původního stavu. Celkové hodnocení žáka je dle školního řádu.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
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vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů
a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu
k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům
a potřebám různorodých skupin, národů a národností
 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
života
 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Předmět výtvarná výchova je utvořen z tematických okruhů průřezových témat bez
bližšího určení, která prolínají a plynule navazují na obsah učiva v jednotlivých
ročnících. Větší pozornost je věnována průřezovému tématu:
OSV – Kreativita u žáků v 4. a 5. r., MKV – Kulturní diferenciace u žáků v 4. a 5. r., MDV
– Vnímání autora mediálního sdělení v 4. a 5. r.
Vzdělávací obsah je členěn do tří oblastí:
1. rozvíjení smyslové citlivosti,
2. uplatňování subjektivity,
3. ověřování komunikačních účinků.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si
a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi
utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových
i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl
dalších obrazových médií.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k bezpečnému používání materiálů,
nástrojů a vybavení a k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky;
 vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na řešení;
 seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné
podobě budoucího povolání a o volbě dalšího studia;
 zapojujeme žáky do přípravy školních projektů.
Kompetence k učení
 zařazujeme do výuky projektové a problémové vyučování, experiment;
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vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování;
využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků;
zapojujeme žáky do soutěží a výstav vlastní tvorby;
umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, náměty;
vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce.

Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky ke kritickému myšlení;
 podporujeme vyjádření vlastního názorů žáků;
 umožňujeme žákům zvolit vlastní postup k vypracování úkolu;
 vedeme žáky k obhajobě vlastního postupu a názoru a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky k naslouchání promluv druhých lidí;
 umožňujeme žákům o problémech diskutovat, argumentovat a obhajovat vlastní názor;
 umožňujeme žákům využívat internet pro získávání informací i tvorbu výstupů;
 klademe důraz na prožitkové vyučování;
 využíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky.
Kompetence sociální a personální
 žáky vedeme ke spolupráci ve skupině;
 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního
maxima každého člena třídního kolektivu;
 do vyučování zařazujeme hry, na jejichž tvorbě se žáci sami podílejí;
 využíváme empatii žáků k prohlubování sociálního cítění;
 doporučujeme žákům problémy a požádat o pomoc v případě potřeby;
 vedeme žáky k sebeúctě a sebedůvěře.
Kompetence občanské
 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel;
 seznamujeme žáky s našimi tradicemi a kulturním dědictvím a uměleckými díly;
 umožňujeme žákům aktivně se zapojit do kulturního dění;
 zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života;
 na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí;
 utváříme národní vědomí každého dítěte a respekt k jiným etnickým, kulturním
a jazykovým odlišnostem.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova











Očekávaný výstup, žák
rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a
třídí na základě odlišností vycházejících
z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a
jejich kombinace
vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

ročník: 1. - 3.

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
 prvky vizuálně obrazného vyjádření –
linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury – jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v ploše,
objemu a prostoru
 uspořádání objektů do celků –
uspořádáním a na základě jejich
výraznosti, velikosti a vzájemného
postavení ve statickém a dynamickém
vyjádření
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly - vizuálně
obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních
podnětů prostředky vnímatelnými
ostatními smysly
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
Uplatňování subjektivity
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prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru,
akční tvar malby a kresby

typy vizuálně obrazných vyjádření –
jejich rozlišení, výběr a uplatnění –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika, animovaný
film, comics, fotografie, elektronický
obraz, reklama

přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením – hledisko jejich vnímání
(vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
Ověřování komunikačních účinků
 osobní postoj v komunikaci – jeho
utváření a zdůvodňování; odlišné
interpretace vizuálně obrazných
vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní
interpretací
 komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin,
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v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby
podle svých schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu –
záměry tvorby a proměny obsahu
vlastních vizuálně obrazných vyjádření i
děl výtvarného umění

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova
Očekávaný výstup, žák
 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě
vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v
plošném vyjádření linie a barevné
plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model
 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení
vlastních životních zkušeností i na tvorbu

ročník: 4. – 5.

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
 prvky vizuálně obrazného vyjádření –
linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury – jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v ploše,
objemu a prostoru
 uspořádání objektů do celků-uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti
a vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly -– vizuálně
obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních
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vyjádření, která mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální vztahy
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
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)
porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim
jako ke zdroji inspirace
nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

podnětů prostředky vnímatelnými
ostatními smysly
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření-umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
Uplatňování subjektivity
 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb
těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar
malby a kresby
 typy vizuálně obrazných vyjádření –
jejich rozlišení, výběr a uplatnění –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika, animovaný
film, comics, fotografie, elektronický
obraz, reklama
 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
hledisko jejich vnímání
Ověřování komunikačních účinků
 osobní postoj v komunikaci – jeho
utváření a zdůvodňování; odlišné
interpretace vizuálně obrazných
vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní
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interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin,
v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby
podle svých schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu–záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních
vizuálně obrazných vyjádření i děl
výtvarného umění
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5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali
sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými
riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti
a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají
potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Při realizaci této vzdělávací
oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových
situacích i v každodenním životě školy. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná
do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života
školy.
5.6.1 Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků
ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní
tělesná výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání
žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností
a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je
v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité
motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování
osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků
podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.).
5.6.1.1

Vyučovací předmět: tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Tělesná výchova v předmětu tělesná výchova. Předmět tělesná výchova je vyučován v 1. – 5.
ročníku ZŠ 2 hodiny týdně a současně se dbá i na tělesné a hygienické aktivity během dne,
týdne. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie předmětu
tělesná výchova jsou shodné s výše jmenovanými kategoriemi ve vzdělávacím oboru Tělesná
výchova. Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40
vyučovacích hodin. Plavání je zařazováno do výuky žáků 1. až 5. ročníku. Očekávané výstupy
jsou ověřovány na konci 5. r., termín: květen- červen, hodnocení zahrnuje zvyšování tělesné
kondice jednotlivce, schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního
režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, optimální
rozvoj zdatnosti a výkonnosti, regenerace sil a kompenzace různého zatížení, podpora zdraví
a ochrana života. Součástí hodnocení je rovněž posouzení dodržování zásad fair play žáků při
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kolektivních hrách i individuálních sportovních činnostech, vzájemná ohleduplnost.
Hodnocení provádí pedagog vyučovacího předmětu v 5. r. na základě sběru výkonnostních
dat a vlastního pozorování. Výstupy pro 1. – 4. r. jsou dílčí, ověřovány průběžně vyučujícím
v daném ročníku. Celkové hodnocení žáka je dle školního řádu. Výuka probíhá především
v tělocvičnách, na sportovištích, při tělovýchovných chvilkách ve třídách, na plaveckém
bazéně. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Vyučující v hodinách využívá
různé metody a formy práce, používá veškeré dostupné nářadí a náčiní. Předmět tělesná
výchova úzce souvisí s předmětem pracovní činnosti, přírodovědou, prvoukou. Zvláštní
pozornost se věnuje zásadám 1. pomoci.
Výchovně vzdělávací cíle:
Vzdělávání v předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
 poznávání zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím
a atmosférou příznivých vztahů
 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu
vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na
to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy
se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.
 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech
a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných
událostí
 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole i v obci
Předmět tělesná výchova je utvořen z tematických okruhů průřezových témat bez
bližšího určení, která prolínají a plynule navazují na vzdělávací obsahy předmětu
v jednotlivých ročnících.
Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. činnosti ovlivňující zdraví,
2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností,
3. činnosti podporující pohybové učení.
Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
1. Činnosti ovlivňující zdraví
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 význam pohybu pro zdraví;
 příprava organismu;
 zdravotně zaměřené činnosti;
 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu;
 hygiena při TV;
 bezpečnost při pohybových činnostech.
2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 pohybové hry;
 základy gymnastiky;
 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti;
 průpravné úpoly;
 základy atletiky;
 základy sportovních her;
 turistika a pobyt v přírodě;
 plavání;
 lyžování, bruslení.
3. Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v TV;
 organizace při TV;
 zásady jednání a chování;
 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností;
 měření a posuzování pohybových dovedností;
 zdroje informací o pohybových činnostech.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
 vedeme žáky užívat znalostí z mezipředmětových vztahů, zejména v oblasti měření,
porovnávání výkonů;
 vedeme žáky k hodnocení výkonů svých i ostatních podle dohodnutých pravidel;
 vedeme žáky k osvojení si základního tělovýchovného názvosloví.
Kompetence k řešení problémů
 vysvětlujeme žákům pravidla her a soutěží, vedeme je k dodržování pravidel, hraní dle fair
play;
 při problémech je vedeme ke klidné diskuzi, které se účastní i učitel;
 dodáváme žákům zdravou sebedůvěru, při které se uplatňují zásady bezpečného chování
ve sportovním prostředí;
 vyžadujeme od žáků adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka.
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky ke spolupráci při týmových pohybových činnostech a soutěžích;
 žáci reagují na smluvené povely a signály, dle pokynu učitele;
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 podporujeme vytváření vlastních týmů při soutěžích, vedeme je k samostatnosti při vlastní
organizaci sportovních činností a jejich variant.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky k respektování rozdílnosti výkonů spolužáků;
 kladně hodnotíme každé zlepšení jedince i týmu;
 zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňujeme každému žákovi
zažít pocit úspěchu.
Kompetence občanská
 vedeme žáky k uvědomění si významu sportu a zdravé životosprávy pro sebe a tím
i pro své okolí;
 vedeme žáky k uvědomění si nebezpečnosti zneužívání návykových látek;
 vedeme žáky k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport;
 vedeme je k samostatnosti, zdravě posilujeme jejich vůli po zlepšení své zdatnosti;
 vedeme žáky ke kritickému myšlení, hodnocení cvičení, být ohleduplnými a taktními,
spojovat pohybovou činnost se zdravím.
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech v běžném životě;
 vymezujeme s žáky bezpečný prostor pro hru, úpravu sportoviště dle pravidel her v rámci
bezpečnosti;
 umožňujeme žákům užívat jednotlivé tělocvičné nářadí i náčiní, posuzovat bezpečnost.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině
 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Tělesná výchova

ročník: 1.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví

 pohybový režim žáků
 příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
 správné držení těla, zvedání zátěže
 hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodný oděv
 organizace a bezpečnost při cvičení,
bezpečná příprava a ukládání pomůcek,
první pomoc
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 pohybové hry
 základy gymnastiky – průpravná cvičení,
kotoul vpřed, jednoduchá cvičení na
žebřinách a lavičkách, skoky přes
švihadlo,
 základy estetického pohybu, vyjádření
melodie a rytmu pohybem
 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
 základy atletiky – rychlý běh, skok
z místa, základy skoku do dálky
 základy míčových a pohybových her,
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soutěžení v družstvu
 cvičení v přírodě, volném prostoru
Činnosti podporující pohybové učení
 základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely,
signály
 základní organizace prostoru a činností ve
známém (běžném) prostředí
 pravidla her a soutěží
 měření výkonů
 pohybové činnosti v okolí školy a bydliště

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:








Očekávaný výstup, žák
spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti v okolí školy a
bydliště
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině
uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech
ve známých prostorech školy
reaguje na základní pokyny a povely k

Tělesná výchova

ročník: 2.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků
 příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
 správně držení těla, zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
 rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
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osvojované činnosti a její organizaci



organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 pohybové hry; využití netradičního náčiní
při cvičení
 základy gymnastiky – průpravná cvičení,
kotoul vpřed, stoj na lopatkách,
jednoduchá cvičení na žebřinách a
lavičkách, skoky přes švihadlo, cvičení
rovnováhy
 vyjádření melodie a rytmu pohybem,
 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
 základy atletiky – rychlý běh, skok
z místa, nácvik skoku do dálky
s rozběhem, štafetovým během
 pravidla sportovních her a jejich
dodržování
 cvičení v terénu
 plavání – (základní plavecká výuka)
hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci
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tonoucímu
Činnosti podporující pohybové učení
 základní tělocvičné názvosloví, smluvené
povely, signály
 základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
 zásady jednání a chování – fair play
 pravidla her a soutěží
 měření výkonů, základní pohybové testy,
informace o pohybových činnostech
v okolí školy a bydliště
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Tělesná výchova

ročník: 3.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků, délka a intenzita
pohybu
 příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
 správné držení těla, správné zvedání
zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační
a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
 rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
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pohybu
 organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 pohybové hry s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry; využití
netradičního náčiní při cvičení
 základy gymnastiky – cvičení na žíněnce,
napojované kotouly, stoj na hlavě, základy
cvičení na hrazdě, šplh na tyči, cvičení na
žebřinách, na lavičkách, nácvik přemetu
stranou
 cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, jednoduché tance
 základy atletiky – skok do dálky, štafetový
běh, hod kriketovým míčkem
 základy míčových a pohybových her,
spolupráce ve hře, soutěže
 přesun do terénu, chůze v terénu, táboření
 plavání – (základní plavecká výuka)
hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci
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tonoucímu
Činnosti podporující pohybové učení
 zásady jednání a chování – fair play,
olympijské ideály a symboly
 pravidla závodů a soutěží
 měření výkonů, základní pohybové testy
informace o pohybových činnostech v okolí
školy a bydliště
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:










Očekávaný výstup, žák
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí
jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví

Tělesná výchova

ročník: 4.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků, délka a intenzita
pohybu
 rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 pohybové hry s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a aktivity;
využití netradičního náčiní při cvičení;
pohybová tvořivost
 základy gymnastiky – cvičení na
žíněnkách, nácvik kotoulu vzad, stoj na
rukou, přemet stranou, šplh na tyči,
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 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště

základy cvičení na hrazdě, koze, švédském
stole, kladině, kruzích
 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
– kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, jednoduché tance
 základy atletiky – hod míčkem, štafetový
běh, rychlý běh, skok z místa, skok do dálky
 manipulace s míčem či jiným herním
náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání
podle zjednodušených pravidel minisportů
 táboření, ochrana přírody
 lyžování, bruslení (podle podmínek školy)
– hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na lyžích a bruslích
Činnosti podporující pohybové učení
 zásady jednání a chování – fair play,
olympijské ideály a symboly
 pravidla závodů a soutěží
 měření a posuzování pohybových
dovedností – měření výkonů, základní
pohybové testy
 zdroje informací o pohybových činnostech
ve městě
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:















Očekávaný výstup, žák
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
své zdatnosti
zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
vytváří varianty osvojených pohybových
her
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
jedná v duchu fair play; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti
a soutěže na úrovni třídy
změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o

Tělesná výchova

ročník: 5.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků, délka a intenzita
pohybu
 rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 pohybové hry s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a aktivity; využití
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
 základy gymnastiky – šplh na tyči, cvičení
na žíněnkách, cvičení na koze, švédské
bedně, skoky na trampolíně
 rytmické a kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, jednoduché tance
 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
 základy sportovních her – manipulace
s míčem či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
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pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích




táboření, ochrana přírody
lyžování, bruslení (podle podmínek školy)
– hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na lyžích a bruslích
Činnosti podporující pohybové učení
 pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her, závodů,
soutěží
 měření a posuzování pohybových
dovedností – měření výkonů, základní
pohybové testy
 zdroje informací o pohybových činnostech
ve městě
Tělesná výchova, plavání (základní plavecká výuka)
Učivo






hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí,
základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká
technika),
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

125

ročník: 1. – 5.

Poznámky
V případě uzavření plaveckého bazénu v místě
provozu školy, výuka plavání v daném roce a
ročníku nebude realizována.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech
na plaveckém bazéně
 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s
individuálními předpoklady základní
plavecké dovednosti
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti
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5.7 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Charakteristika vzdělávací oblasti
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. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní
vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě
a ve společnosti.
5.7.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům
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.
5.7.1.1

Vyučovací předmět: pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Využili jsme všech očekávaných výstupů pro žáky 1. stupně ZŠ vzdělávacího oboru
Člověk a svět práce v předmětu pracovní činnosti. Předmět pracovní činnosti je vyučován
v 1. – 5. ročníku ZŠ vždy 1 hodinu týdně. Tematické okruhy, klíčové kompetence, výchovné
a vzdělávací strategie předmětu pracovní činnosti jsou shodné s výše jmenovanými
kategoriemi ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce. Očekávané výstupy jsou ověřovány
na konci 5. r.; termín: květen – červen. Žáci vytvoří vlastní výrobky, které zhodnotí společně
s učitelem nebo vytvoří projekt v rámci týmové práce. Hodnotí se motorické schopnosti,
manuální dovednosti, pracovní návyky, spolupráce, představivost, obrazotvornost, smysl
pro estetické cítění, vytrvalost, schopnost komunikace, udržování svého pracovního místa,
dodržování bezpečnosti práce se zohledněním individuálních schopností. Za hodnocení je
zodpovědný vyučující předmětu v 5. r. Očekávané výstupy v 1. r. žák plní s pomocí učitele,
ve 2. i 4. ročníku přiměřeně věku. Výstupy pro 1. – 4. r. jsou dílčí, ověřovány průběžně
vyučujícím vyučovacího předmětu v daném ročníku. Celkové hodnocení žáka je dle školního
řádu. Předmět je vyučován ve třídě v rámci vyučovací hodiny. Pěstitelské práce se vyučují
ve třídě, při práci s přírodninami probíhá činnost žáků ve volné přírodě. Pro zpestření učiva
a dosažení očekávaných výstupů je možné využívat nabízených výstav, besed a exkurzí.
Předmět člověk a svět práce navazuje na učivo matematiky (příprava pomůcek
pro individuální činnosti při vyučování aritmetiky a geometrie), přírodovědy (příprava
pomůcek k provádění pokusů), vlastivědy (výroba modelů staveb, zbraní, nářadí, obaly
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na soubory z učiva), výtvarná výchovy (dokončení a vzhled výrobků), cizího jazyka (příprava
kartiček a her).
Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 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
 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena
s pracovní činností člověka
 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci
a k rozvíjení podnikatelského myšlení
 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
Předmět pracovní činnosti je utvořen z tematických okruhů průřezových témat, které
plynule prolínají učivo a rovněž plynule navazují na vzdělávací oblasti. Průřezovému
tématu: OSV – Kooperace a kompetice věnujeme větší pozornost v 5. r.
Obsah učiva v jednotlivých ročnících se skládá z těchto vzdělávacích okruhů:
1. Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Tematické celky vzdělávacích okruhů vyučovacího předmětu:
 vlastnosti materiálu, pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití, jednoduché pracovní
operace a postupy, organizace práce, lidové zvyky, tradice a řemesla;
 stavebnice, práce s návodem, s předlohou, jednoduchým náčrtem;
 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě, pěstování pokojových rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako drogy, alergie;
 základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování, technika v kuchyni – historie a význam.
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Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence pracovní
 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu
žáků o reálné podobě budoucího povolání;
 umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek, prezentování výsledků vlastní práce;
 snažíme se o zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na řešení.
Kompetence sociální a personální
 ve výuce využíváme hry;
 žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel;
 využíváme empatii žáků k prohlubování sociálního cítění.
Kompetence komunikativní
 umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory;
 důraz klademe na prožitkové vyučování;
 umožňujeme žákům samostatnou ústní prezentaci.
Kompetence občanské
 zadáváme žákům konkrétní příklady z běžného života;
 žáky vedeme k třídění odpadu;
 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní i negativní projevy.
Kompetence k učení
 zařazujeme do výuky problémové vyučování;
 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků;
 umožňujeme žákům vystavovat produkty své práce.
Kompetence k řešení problémů
 žákům umožňujeme vyjádřit vlastní názor;
 žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů;
 žáky vedeme k používání internetu.
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti
Očekávaný výstup, žák
Práce s drobným materiálem
 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu




ročník:1.

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír)
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce

Konstrukční činnosti
 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi




stavebnice (plošné, prostorové)
práce s návodem, předlohou

Pěstitelské práce
 pečuje o nenáročné rostliny
Příprava pokrmů
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování



pokojové rostliny



jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti
Očekávaný výstup, žák
Práce s drobným materiálem
 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
 pracuje podle slovního návodu





Poznámky

ročník:2.

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil)
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční)
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Konstrukční činnosti
 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi



práce s návodem, předlohou



vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil)
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční)
práce s návodem, předlohou
základní péče o pokojové rostliny ve třídě
základní životní podmínky rostlin
základní vybavení kuchyně
pravidla správného stolování
lidové zvyky, tradice, řemesla




Pěstitelské práce
 pečuje o nenáročné rostliny
Příprava pokrmů
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 chová se vhodně při stolování

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu:
Očekávaný výstup, žák
Práce s drobným materiálem
 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
 pracuje podle slovního návodu a předlohy








Pracovní činnosti





Konstrukční činnosti



ročník: 3.

Učivo
vlastnosti materiálu -přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
vlastnosti materiálu -přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie
jednoduché pracovní operace a postupy,
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 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi



Pěstitelské práce
 pečuje o nenáročné rostliny
 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování





Příprava pokrmů
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 chová se vhodně při stolování





organizace práce
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování model
pěstování pokojových rostlin
množení pokojových rostlin
pozorování změn v přírodě, kalendář
přírody
základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
výroba jednoduchého pokrmu

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti
ročník: 4.
Očekávaný výstup, žák
Učivo
Práce s drobným materiálem
 vlastnosti materiálu (přírodniny,
 vytváří přiměřenými pracovními
modelovací hmota, papír a karton, textil,
operacemi a postupy na základě své
drát, fólie aj.)
představivosti různé výrobky z daného
 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
materiálu
využití
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
Konstrukční činnosti
 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
využití
jednoduchého náčrtu
 jednoduché pracovní operace a postupy,
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Pěstitelské práce
 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce
Příprava pokrmů
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování












organizace práce
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem, sestavování modelů
základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie

vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
lidové zvyky, tradice, řemesla
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Očekávané výstupy vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti
Očekávaný výstup, žák
Práce s drobným materiálem
 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
Konstrukční činnosti
 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
Pěstitelské práce
 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
















ročník:5

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití, pracovní oděv
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla

vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
první pomoc, BOZ
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
rostlin, půda a její zpracování, výživa
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pokojové i jiné rostliny udržuje pořádek a
čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 
hygieny a bezpečnosti práce;
 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní


Příprava pokrmů
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i
při úrazu v kuchyni







rostlin, osivo
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie
jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce, BOZ, 1. pomoc
základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
technika v kuchyni – historie a význam
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6 Průřezová témata
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku
průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu
v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos
průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností
a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený
pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů. Každý tematický okruh
obsahuje nabídku témat. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů.
Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Průřezová témata jsou součástí osnov na 1. i 2. st.
školy. V ŠVP ZŠ Kaštanová jsou rozpracována průřezová témata pro vzdělávání žáků 1. st.
ZŠ. Části průřezových témat, která jsou pouze součástí osnov pro 2. st. školy jsou realizována
spádovou školou pro žáky 2. st. ZŠ Kaštanová základní školou Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ
Třinec.
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.

6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje
formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití
v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho
smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.
Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím
konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života.
Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti
založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Výuka uvedeného průřezového tématu u žáků s LMP od třetího stupně podpory bude
napomáhat primární prevenci rizikového chování a zkvalitnění mezilidské komunikace. Utváření
znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 vede k porozumění sobě samému a druhým
 napomáhá k zvládání vlastního chování
 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)
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formuje studijní dovednosti
podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování
Tematické okruhy průřezového tématu
Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou
zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat
do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné
domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných
her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.
Osobnostní rozvoj
 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací
o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne;
jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje
vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
 Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia;
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
 Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace
času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolněnírelaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích
 Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost
v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj
 Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
 Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie
a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako
regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy
jako sociální skupiny)
 Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení
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v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba,
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní
strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi
a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
 Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace
v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních
a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
Morální rozvoj
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů
a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy
v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů,
problémy v seberegulaci
 Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává
protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní
charakter, má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje
vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám.
V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance
a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých
práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým
způsobům řešení konfliktů a problémů.
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské
gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech
otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně
řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem
celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad
slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.
Výuka uvedeného průřezového tématu u žáků s LMP od třetího stupně podpory bude
rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku, schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě
názorů a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření znalostí
a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační
schopnosti a dovednosti
 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě
 vychovává k úctě k zákonu
 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance
a odpovědnost
 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů
 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých
úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)
 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu
Tematické okruhy průřezového tématu
Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení
demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků –
budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je
užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických okruhů
co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků.
 Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a demokratického
společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby
uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam
aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy
participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány
a institucemi v obci
 Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod,
práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy
a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace,
různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná
komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
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Formy participace občanů v politickém životě-volební systémy a demokratické volby
a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka
samosprávy státu; společenské organizace a hnutí
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako
protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování
demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako
základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním
životě i ve společnosti
6.3 VÝCHOVA
K
MYŠLENÍ
SOUVISLOSTECH

V

EVROPSKÝCH

A GLOBÁLNÍCH

Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje
ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní
porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí
evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých
osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře
i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní.
Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním
prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi
vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které
si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků
tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka,
uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým
myšlením a tvořivostí.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro žáky s lehkým mentálním postižením,
zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly
a podporovaly utváření žádoucích postojů.
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním
odlišnostem mezi národy
 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů
na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech
 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních
a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti
humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet
společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech
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rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí,
seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru
prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity
evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu
vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje
s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich
zpětného ovlivňování a využívání
vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků
o osobnostní vzory
rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí
v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských
perspektiv

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky
 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv
rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi
 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám
 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost
Tematické okruhy průřezového tématu
Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět
a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se
v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím
tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných
situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy
v evropském a globálním prostoru.
 Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa,
události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě;
život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
 Objevujeme Evropu a svět–naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět;
mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl
života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
 Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie;
Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich
dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace
a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
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6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům
seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této
rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice
a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení
a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede
k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní
výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi
žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Multikulturní
výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem
na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích
postojů.
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících
v české a evropské společnosti
 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů
k obohacení sebe i druhých
 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy,
názory i schopnosti druhých
 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické
skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin
 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku
xenofobie
 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů
a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,
 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura,
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu
k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních
sociokulturních skupin a uznávat je
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napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní
sociokulturní zázemí
stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost
jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy
života v demokratické společnosti
vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu
společnosti k minoritním skupinám

Tematické okruhy průřezového tématu
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole,
reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace
daného tematického okruhu, popř. tématu může být významně ovlivněn vzájemnou dohodou
učitelů, učitelů a žáků, učitelů a zákonných zástupců apod.
 Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk
jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání
vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců
nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů
v České republice a v Evropě
 Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat
tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace
jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného
chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický
rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská
solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu
třídy
 Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby
života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich
rozpoznávání a důvody vzniku
 Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj
v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
 Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince
za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život
v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
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společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní
dokumenty
6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů
člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu
k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti
i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi
člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických,
ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů
k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními
problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince
k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje
lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
Znalosti a dovednosti u žáků s LMP od třetího stupně podpory, které budou součástí
realizace průřezového tématu Environmentální výchova, zvolí vyučující vždy s ohledem
na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích
postojů.
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům
lidských činností na prostředí
 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy
k prostředí v různých oblastech světa
 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní
odpovědností ve vztazích k prostředí
 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí
 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje
žádoucích i nežádoucích
 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské
i mezinárodní úrovni
 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.
 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat
a zdůvodňovat své názory a stanoviska
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
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vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy
dalšího vývoje lidské společnosti
podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

Tematické okruhy průřezového tématu
Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé
pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních
podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.
Tematické okruhy:
 Ekosystémy-les (les v našem prostředí, produkční a mimo produkční významy lesa), pole
(význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole
a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost
pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy
a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost,
ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý
ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
 Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro
lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší
význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa,
čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy,
rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství
v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých
druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně,
ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů
na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí,
principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání
přírodních zdrojů v okolí)
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje
dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava
a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj,
vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních
a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl
a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda,
principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody
a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás,
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v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody
při masových sportovních akcích – zásady MOV)změny v krajině (krajina dříve a dnes,
vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu
ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den
životního prostředí OSN, Den Země apod.)
Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání
a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování
ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl
(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální)
ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti
a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí
a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení,
možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky
prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů
globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky
a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace
představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh
příjemců. Žáci se učí zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z médií.
Mediální výchova zahrnuje osvojení si některých základních poznatků o fungování
a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), získání
dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální
komunikace.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Mediální
výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem
na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích
postojů.
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického
odstupu od nich
 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného
času
 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů
 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl.
zpravodajských)
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umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích
a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)
vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)
vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci
rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného
a mluveného textu
přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu
přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení
 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti
za jeho naplnění
 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména
o menšinách) i jednotlivci
 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů
a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace
Tematické okruhy průřezového tématu
Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky
a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy
se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.
Tematické okruhy receptivních činností:
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu
ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení
od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov
a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání
podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních
orientačních prvků v textu
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality–různé typy sdělení, jejich rozlišování
a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“
obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných
stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti
(rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti
problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot
v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení
mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
 stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení,
zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle
kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy
(význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost,
přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých
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deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech
pro dospívající)
 vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v mediovaném
sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje
i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření
hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového
významu
 fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti;
faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby
financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický
život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním
životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat,
na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich
význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny,
společnosti); role médií v politických změnách
Tematické okruhy produktivních činností:
 tvorba mediálního sdělení–uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací
pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium;
technologické možnosti a jejich omezení
 práce v realizačním týmu–redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového
média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu,
komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování
úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce
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ZKRATKY
1., 2. stupeň
1., 2., 3., 4., 5. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví
Česká republika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Environmentální výchova
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Evropská unie
Syndrom získaného selhání imunity
Informační a komunikační technologie
Individuální vzdělávací plán
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Mezinárodní olympijský výbor
Moravskoslezský kraj
Organizace spojených národů
Osobnostní a sociální výchova
Pedagogicko – psychologická poradna
Rámcová vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
SPC
Speciální pedagogické centrum
SW
Software
ŠPZ
školské poradenské zařízení
ŠVP
školní vzdělávací program
ŠVP ZV
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
VDO
Výchova demokratického občana
ZŠ
základní škola
zkratky vyučovacích předmětů povinných
Čj
Český jazyk
Aj
Anglický jazyk
M
Matematika
Vl
Vlastivěda
Prv
Prvouka
Hv
Hudební výchova
Vv
Výtvarná výchova
Pč
Pracovní činnosti
Tv
Tělesná výchova
zkratky vyučovacích předmětů nepovinných
Kv
Křesťanská výchova
Rp
Reedukační péče
1., 2. st.
1., 2., 3., 4., 5. r.
BOZ
ČR
EGS
EV
EVVO
EU
HIV/AIDS
ICT
IVP
MDV
MKV
MOV
MSK
OSN
OSV
PPP
RVP ZV – LMP

149

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Příloha č. 1 – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU)
Výchozím dokumentem pro rozvíjení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách
v návaznosti na novou legislativu z roku 2000 je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku
2006 s výhledem do roku 2015“ (dále jen „Koncepce“), schválená usnesením vlády České
republiky č. 417 ze dne 22. dubna 2002 a upravená usnesením vlády č. 21 ze dne 5. ledna
2005. Ochrana obyvatelstva je v Koncepci charakterizována jako soubor činností a postupů,
věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci
dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.
Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních
úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících
fyzických osob. Tyto činnosti a postupy jsou pojímány komplexně jako součást havarijního,
krizového a obranného plánování.
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor Člověk a jeho svět
Vyučovací předměty: prvouka, přírodověda, vlastivěda
Komplexní vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající
se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších
témat. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí
vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho
přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek
minulosti a východisko do budoucnosti. Žáci získávají základní poučení o zdraví a nemocech,
o zdravotní prevenci i o poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování
a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost
má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Docházejí k poznání,
že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Ze vzdělávací oblasti vychází očekávané
výstupy pro jednotlivé ročníky realizované v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda.
Cílové zaměření v jednotlivých uvedených předmětech vede žáka k sebevědomému
vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných
situacích,k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání
a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů), poznávání podstaty zdraví i příčin jeho
ohrožení, vznikunemocía 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.
Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění
ukázek, které jsou součástí výuky v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou
doporučovány metody prožitkové pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink,
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simulační hry). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností je pak třeba volit vždy přiměřeně
vzhledem k věku a schopnostem žáků.
Obsah očekávaných výstupů
Žák:
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času (1. období)
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit,
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času (2. období)
Příklady dílčích výstupů:
- určí vhodná místa pro hru a trávení volného času (1., 2. ročník)
- zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí
i způsoby, jak jim čelit (2., 3. ročník)
- vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (i konkrétních her a činností)
a volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné pomůcky)
(3. ročník)
- v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi,
kontakt se zvířaty, práce s elektronickými médii atd.) označí možná nebezpečí
a diskutuje o účinných způsobech ochrany (2., 3. ročník)
- v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace
ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným (4., 5. ročník)
- uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí
(vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany (4. ročník)
- v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých
a jednat v souladu s pravidly ochrany (4., 5. ročník)
Učivo:
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek,nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií;
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;
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné
pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku 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.
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Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
Vzdělávací obor Tělesná výchova
Vyučovací předměty: tělesná výchova
Učivo:
turistika a pobyt v přírodě (dle věku a tělesné kondice) – příprava turistické akce, přesun
do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního
běhu, dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek,
zajištění vody, potravy, tepla.
Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvíjení a utváření klíčových
kompetencí v rámci OČMU, korespondují s uvedenými strategiemi v ŠVP ZV Škola pro
život.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Klíčové
kompetence OČMU jsou shodné s klíčovými kompetencemi vyučovacích předmětů ŠVP ZV
Škola pro život.
Očekávané výstupy žáka a učivo dle jednotlivých ročníků:
1. ročník
Výchovně vzdělávací cíl v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvíjení
významu prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně
v obtížné situaci.
Dílčí výstupy:
Žák:
a) chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky
v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost), s ohněm, s mimořádnou
událostí;
b) přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů);
c) v případě potřeby použije linku tísňového volání; ovládá základní způsoby
komunikace s operátory (přiměřeně k věku).
Učivo:
 Sebeochrana, pomoc a prevence rizik
o důležitá telefonní čísla tísňového volání a blízkých osob, adresa bydliště
o kdy a jak přivolat pomoc, koho požádat o pomoc, jak se chránit a jak
předcházet úrazům, otravám a jiným ohrožením (vazba na řešené běžné
rizikové situace v různém ročním období, prostředí a při různých činnostech,
včetně železniční a silniční dopravy)
o doma – neznámý člověk (telefon, zvonek u dveří, internet), zbraně, alkohol,
vhodné i nevhodné dotyky – jejich hranice, nevhodné trestání), komunikace
a pomoc rodičů, učitelů
o bezpečný odchod z domova – klíče, výtah
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o

o
o
o


venku – volba správné cesty do školy, nebezpečná místa v okolí domu a školy,
chování při setkání s cizím člověkem, jak se chovat, když zabloudím v cizím
prostředí nebo městě
správné vedení – vysvětlení pojmů a významu – kamarád, blízká osoba, cizí
osoba, trápení, smutek, pomoc, příklady ze života
záchranáři, uniformy, činnosti
co se se mnou může dít, když se bojím nebo si nevím rady, jak to mohu
zvládnout a co mám dělat;

Požáry
o
o
o
o
o

oheň – požár
prevence vzniku požáru doma, příčiny vzniku požáru doma
největší rizika požáru
ochrana při požáru a přivolání pomoci
pravidlo – zastav se – lehni si – kutálej se

2. ročník
Výchovně vzdělávací cíl v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvoji
znalostí různých nebezpečí, schopnosti odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilování
odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost.
Dílčí výstupy:
Žák
a) odhadne riziko/nebezpečnou situaci;
b) dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby
nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a zdraví jiných.
Učivo
 Opakování učiva z předchozího ročníku (diskuze, poznatky, zkušenosti)
 První pomoc
o zajištění pomoci při různých rizikových situacích voláním na tísňovou linku
nebo oslovením dospělé osoby, nácvik komunikace
o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných
onemocněních
 Péče o zdraví a prevence rizik
o opakování učiva 1. ročníku + rozšíření o nové poznatky, zkušenosti, příběhy
a otestování správné reakce dětí (rozpoznání rizik i schopnosti pomoci)
o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných
onemocněních v souvislosti s osvojováním učiva v oblasti rizik úrazovosti
a onemocnění
o bezpečné chování v různých životních situacích, v různém prostředí
a při různých činnostech
 Požáry a jejich rizika
o základní označování nebezpečných látek
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základní bezpečnostní a výstražné tabulky, zejména nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou,
louhem), příčiny a prevence vzniku požáru mimo domov
o správné chování při požáru
o přivolání pomoci, ohlášení požáru
Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví
o správné vedení – vysvětlení významu pojmů: lhostejnost, přátelství, rozdíly,
žalování, pomoc, strach, zbabělost apod.
o příklady ze života
o jak se umět vypořádat se strachem, který doprovází nebezpečnou situací
o



3. ročník
Výchovně vzdělávací cíl v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvoji
schopnosti rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů – zejména plynu,
vody, elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici v neznámém prostředí a zhodnotit možné
následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky,
Dílčí výstupy:
Žák
a) na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost;
b) jedná racionálně podle osvojeného schématu v případě, kdy se ztratí a zná čísla
na tísňovou linku, domů, do školy;
c) rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén);
d) chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací
běžného života; hledá pomoc u důvěryhodné dospělé osoby.
Učivo
 Opakování učiva z předchozího ročníku (diskuze, poznatky, zkušenosti)
 První pomoc (opakování a rozvíjení učiva osvojeného ve 2. ročníku)
 Mimořádné události
o seznámení s pojmem
o nejčastější mimořádné události (povodně, vichřice, požáry, laviny, únik
nebezpečných látek)
o varování před nebezpečím (konkretizace různých způsobů varování, varovný
signál Všeobecná výstraha)
o zásady volání na tísňové linky (co zajišťují, kdy volat, rizika a dopady
bezdůvodného volání na tísňové linky)
 Požáry (modelové situace způsobů chování při požárech), nebezpečí zábavní
pyrotechniky
 Péče o zdraví a prevence rizik
o bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
o nebezpečí za tmy, chování při setkání s cizím člověkem
o citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování
(v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou),
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o

jejich možných dopadů na zdraví (fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady
ze života
co mi může pomoci, když jsem v mimořádné situaci

4. ročník
Výchovně vzdělávací cíl v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvoji
schopnosti bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (v blízkém okolí školy
a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města, příroda) za použití plánů měst
a map.
Dílčí výstupy:
Žák
a) bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací (nouzové
východy, označené únikové cesty); aplikuje pravidla bezpečného chování v různých
situacích;
b) zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm;
c) rozezná označení uzávěrů vody a plynu;
d) poskytne základní první pomoc (dezinfikuje a ošetří drobná poranění, ošetří opařeniny
a popáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlomenou končetinu);
e) přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího.
Učivo:
 Opakování a rozvíjení poznatků z předchozích ročníků (diskuze, poznatky,
zkušenosti)
 Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
o vysvětlení významu pojmů: poznávání cizího prostředí, strach, stres, zbabělost,
statečnost apod., příklady ze života
o evakuace (obecně)
o označení uzávěrů, rozvody plynu, vody, elektřiny, označení východů
(ve škole)
o bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
o rizika letních prázdnin
o nález neznámého předmětu, látky, munice; sloupy a stožáry elektrického
vedení, spadlé dráty elektrického vedení, transformátory; železniční vagony
 Požáry a jejich rizika
o příčiny vzniku požárů
o požáry v přírodě, lesní požáry
o největší rizika požáru
 Péče o zdraví a poskytování první pomoci
o různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik
o rizika u vody (bazény, vodní plochy, horské potoky, řeky, moře, tobogany),
přecenění sil, nebezpečí jezů na řekách, skok do neznámé vody, vodní víry,
tonutí (pozn.: lze zařadit i do 3. ročníku ve vazbě na plavecké kurzy), záchrana
tonoucího, pohyb na zamrzlých přírodních vodních plochách
o co se se mnou může dít v nebezpečných situacích
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5. ročník
Výchovně vzdělávací cíl v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvoji
dovednosti poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního
ošetření i ovládat život zachraňující úkony (resuscitace).
Dílčí výstupy:
Žák
a) rozlišuje příčiny úrazů, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence, případně léčby;
b) v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým
proudem;
c) ošetři úrazy různého charakteru;
d) charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrovaného záchranného systému;
e) rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár;
f) pozná zneužívající osobu (blízkou, ale i neznámou), rozezná rizikové situace, riziková
místa i rizikové osoby a řekne ne na nevhodné návrhy, má základní právní povědomí,
umí přivolat pomoc.
Učivo:
 Opakování učiva z předchozích ročníků (diskuze, poznatky, zkušenosti)
 Integrovaný záchranný systém (složky, význam ve vztahu k řešení mimořádných
událostí (obecně))
 Požáry a jejich rizika
o způsoby chování při požárech (modelové situace), možnosti hašení požáru
o hasicí přístroje (obecně)
o evakuace při požáru, nácvik evakuace
o evakuační plán – význam, nákres evakuačního plánu (doma), požární hlásiče
o úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označujících únikové
cesty
 Péče o zdraví a poskytování první pomoci
o resuscitace (praktická ukázka, nácvik)
o přivolání pomoci, nahlášení události (praktický nácvik)
o prevence rizik letních a zimních sportů (cyklistika, bruslení, výškové sporty,
vodní sporty, horská turistika, lyžování, snowboarding aj. – výstroj a výzbroj)
o rizika otrav, jejich příčiny a příznaky (léky, houby, jedovaté rostliny, zkažené
potraviny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředky, chemické látky,
neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách odpadu)
o rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů
 Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického
onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému
o vysvětlení pojmů: skutečné hodnoty, citová a mravní zralost, pomoc, neštěstí,
přátelství, trápení, lhostejnost, diskriminace, šikana (obecně), kyberšikana
(obecně), násilí psychické a fyzické (obecně), linka bezpečí, dobrý příklad,
ochrana
slabších,
dobrý
skutek,
síla
odpouštění,
ochrana
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o
o
o

identity,sebepoškozování, sebevraždy, ohrožení a poruchy duševního vývinu
v dětství a dospívání, psychické újmy virtuálního světa
rizika a možné dopady – nevhodné dotyky, obtěžování, fotografování
základy zvládání stresových stavů
nebezpečí internetu

Zdroj:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/pokyn-msmt-k-zacleneni-tematiky-ochrany-cloveka-zamimoradnych-udalosti-do-vzdelavacich-programu-a-dodatek-k-ucebnim-dokumentum-prozakladni-skoly-stredni-skoly-specialni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly-ochrana-cloveka-zamimoradnych-udalosti1?highlightWords=ochrana+%C4%8Dlov%C4%9Bka+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%B
Dch+ud%C3%A1lost%C3%AD
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16451/podklady-k-vyuce-temat-ochrany-cloveka-za-beznychrizik-a-mimoradnych-udalosti-v-zakladnich-skolach.html/
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6331
Ochrana obyvatelstva, MODUL E, Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového
řízení, Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky, Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D., Doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. a kolektiv
pracovníků Institutu ochrany obyvatelstva
Ochrana člověka za mimořádných událostí, Příručka pro učitele základních a středních škol,
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, Praha 2003
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Příloha č. 2 – Bruslení, vzdělávací obsah rozšiřující vyučovací předmět Tv

BRUSLENÍ
Bruslení rozšiřuje obsahovou náplň předmětu tělesná výchova.
Žáci 1. – 5. r. bruslí v zimním období, kdy je přístupný led na Zimním stadionu v Třinci.
Bruslení není pravidelnou součástí předmětu tělesná výchova.
Materiální zajištění: vhodné brusle, helma (lyžařská, hokejová, cyklistická), teplé a
nepromokavé oblečení, pevné a nepromokavé rukavice.
Personální zajištění: výuku bruslení vedou trenéři hokejového klubu HC Oceláři Třinec,
odpovědnost za žáky mají pedagogové ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o., které se řídí
platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy, zákony a nařízeními dle platné legislativy.
Žáci jsou před úvodní hodinou bruslení řádně poučeni, seznámeni s bezpečnostními předpisy
souvisejícími s výukou bruslení na ledě.
Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání žáků v tomto sportu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáky k:
- rozvoji fyzické a psychické zdatnosti, vytrvalosti, samostatnosti a sebedůvěry;
- rozvoji a zdokonalování pohybových, manipulačních a koordinačních dovedností na
ledě;
- zdravému životnímu stylu, k osvojení základních bezpečnostních, organizačních a
hygienických pravidel při sportování;
- preventivní ochraně zdraví, aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a
do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci.
Důležitá je správná metodika výuky bruslení vzhledem k fyzické zdatnosti a pohybovým
zkušenostem žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetenci:
Kompetence k učení
- vedeme žáky k osvojení si základního tělovýchovného názvosloví
- učíme žáky pravidla bruslení
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k dodržování pravidel, dodržování pravidel fair play
- vedeme žáky k empatickému řešení problémů vzniklých při nedostatečné tělesné
zdatnosti
- vyžadujeme od žáků adekvátní reakci vzhledem k věku v situaci úrazu spolužáka
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky ke spolupráci při týmových pohybových aktivitách
- žáci reagují na smluvené povely a signály trenérů, pedagogů
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-

vedeme k samostatnosti při vlastní organizaci sportovních činností

Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky k respektování rozdílností ve výkonu spolužáků
- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, umožňujeme žákovi zažít
pocit úspěchu
Kompetence občanská
- vedeme žáky k vlasteneckému cítění k městu Třinec
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při bruslení
- vedeme žáky k samostatnosti, sebeobsluze
Očekávané výstupy
očekávaný výstup,
žák:
Uplatňuje pravidla
hygieny a
bezpečného chování
v běžném
sportovním
prostředí; adekvátně
reaguje v situaci
úrazu spolužáka.
chodí na bruslích

učivo

poznámky

první pomoc
pravidla bruslení na ledě

chůze mimo led
- chůze se špičkami
nohou od sebe
s lehkým
přidupáváním
(stromeček)
- pohupování v
kolenou
- opírání se o vnitřní
hranu chodidel
chůze na ledě
- kolem mantinelu
(špičky od sebe,
zpevněné kotníky,
nohy nezvedat příliš
nad led, předklon)
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chůze mimo led (guma, dřevěná podlaha,
sníh)
volně s oporou
volně bez opory

základní bruslařský postoj (mírný podřep,
zádové a hýžďové svaly staženy, kotníky
zpevněné a rovně, hlava zpříma, paže
napomáhají plynulosti bruslení)
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bruslí popředu

jízda vpřed na obou
bruslích
jízda vpřed na jedné
brusli
(s přednožením,
zanožením)
překládání vpřed

zastaví

zastavení jednostranným
pluhem (přívratem)

zastavení oboustranným
pluhem (přívratem)

způsob:
brzdí vnitřními hranami obou bruslí.
Natočí špičky k sobě, paty od sebe, pokrčí
nohy a tlačí je k sobě. Váha těla je na
obou nohách. Brusle se dostanou do
mírného smyku, který zpomalí pohyb,
pohyb nakonec úplně zastaví.
chyby:
 nedostatečné pokrčení nohou
 kolena příliš od sebe
 nevýrazné vytlačení pat bruslí do
stran
způsob:
v okamžiku před protisměrným
natočením osy ramen a pánve se vzpřímí,
poté přejde do podřepu. Chodidla a
kolena tlačí k sobě. Trup se dostává do
mírného záklonu. Vnější brusle hraní
vnitřní, vnitřní brusle vnější hranou.
chyby:
 velký předklon vpřed
 nedostatečné odlehčení bruslí
 malé pokrčení nohou v kolenou
 málo energetické natočení bruslí proti
trupu
Vyjížděním zatáček na obou bruslích
měníme směr nebo nahrazujeme
zastavení.

zastavení smykem

zatáčí

cvičení rovnováhy
podřepy a přenášení váhy z jedné nohy na
druhou, jízda ve váze, v dřepu přednožmo
chyby
 toporně napnuté nohy v kolenou
 záklon místo mírného předklonu
 uvolněné kotníky
 odraz špičkou místo celou hranou
 příliš široká stopa
způsob:
dominantní pravá noha – váha spočívá na
levé, ve vzdálenosti pravé brusle od levé
nohy položí na led pod úhlem 45°pravou
nohu, postupně na ni přenáší váhu a
napíná nohu v koleně. Nepředklání se
(možnost pádu). Levé rameno a paži
chyby:
 velký předklon
 rychlé zatížení brzdící nohy

zatáčky
zatáčky vlevo
zatáčky vpravo
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překládání vpřed

bruslí pozadu

jízda vzad
jízda vzad v souběžných
vlnovkách
překládání vzad (pro
bystré žáky)

provádí obraty

obraty z jízdy vpřed do
jízdy vzad a opačně

přeskakuje překážky
odrazem snožmo a
jednonož

přeskakování překážek
snožmo
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způsob:
při zatáčce vlevo předsuneme mírně levou
nohu vpřed, přeneseme na ni váhu těla a
vykloníme se do středu oblouku (vlevo).
Levá brusle jede po vnější a pravá po
vnitřní hraně. Pravé rameno tlačíme
dovnitř oblouku, levé vzad.
chyby:
 malý předklon do středu oblouku
 vedení bruslí těsně za sebou v jedné
stopě
 váha těla na patách bruslí
Při jízdě vzad ve vlnovkách nezvedá nohy
od ledu.
Základní postavení: podřep, mírný
předklon, pánev protlačuje vpřed. Nohy
vytočí patami od sebe a opře se o vnitřní
hrany bruslí. Kolena tlačí k sobě, neodráží
se zoubky. Po odrazu nohy obloukem
spojuje do základního postavení a
využívá skluz.
chyby:
 rychlé a krátké obloučky
 napjatá kolena
 přenášení váhy těla na zoubky bruslí
druhy zatáčení
Provádí vlevo i vpravo na jedné i obou
bruslích.
Jízda je plynulá bez zpomalení nebo
zastavení.
chyby:
 malé odlehčení bruslí
 nevýrazné protinatočení trupu a ramen
 zvládnutí obratu pouze na jednu
stranu
způsob:
provádí se z jízdy vpřed. Žák se rozjede
střední rychlostí, brusle vede těsně vedle
sebe, pokrčí kolena a mírně se předkloní.
Rychlým vzpřímením a napnutím nohou
oddálí brusle od ledu. Dopadá na mírně
pokrčené nohy a rovnováhu vyrovnává
pérováním v kolenou. Skoku pomáhá švih
rukama při odrazu zezdola nahoru ze
zapažení do předpažení.
chyby:
 příliš velké pokrčení nohou po odrazu
 malé pokrčení nohou před odrazem
 doskok na natažené nohy
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přeskakování překážek
jednonož

udrží rovnováhu

bruslí ve váze

bruslí rychle, bruslí
vytrvale

bruslení na rychlost a
vytrvalost
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způsob podobný jako při skoku bez
bruslí
chyby:
 malý předklon při odrazu
 nedostatečné pokrčení švihové nohy
v koleně
 dopad do záklonu
 malé pokrčení dopadové nohy
- bruslí na jedné noze, zanoží nohu
druhou, trup předkloní, upaží paže
- hry na ledě (honičky na jedné noze,
v dřepu, ve váze, ve dvojicích,
trojicích, Na ovečky aj.)
- podjíždění (spolužáků, branek,
překážek na ledě aj.)
- štafety
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Příloha č. 3 – Reedukační péče

Reedukační péče
– individuální výuka pedagoga s žákem dle doporučení PPP nebo SPC

Charakteristika
Reedukační péče poskytuje potřebnou péči žákům se specifickými poruchami učení
(jedná se především o dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
Reedukační proces znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo
nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání (např. rozvoj porušených funkcí
zrakového vnímání), je zaměřen i na plnou či aspoň částečnou kompenzaci problematiky
plynoucí ze SPU.
Specifické poruchy učení se vyznačují u jednotlivých osob řadou různých příznaků,
které se obtížně zobecňují a stávají se nejen problémem pedagogickým, ale i psychologickým,
někdy psychiatrickým. Jde hlavně o poruchy vrozené, proto se musí učební styl přizpůsobit
integraci a schopnostem dítěte.
Výuka probíhá především ve třídě.Týdenní dotace podle doporučení PPP nebo SPC.
Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v Reedukační péči představuje souhrn speciálně pedagogických postupů,
na jejichž základě se zlepšuje výkonnost postižené funkce a pomocí kterých může dojít ke
zmírnění nebo odstranění vzdělávacích obtíží. Proces reedukace je vždy procesem
individuálním, tedy vychází z individuality dítěte.
Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvíjení a utváření klíčových
kompetencí, korespondují s uvedenými strategiemi v ŠVP ZV Škola pro život.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Klíčové
kompetence Reedukační péče jsou shodné s klíčovými kompetencemi vyučovacích
předmětů ŠVP ZV Škola pro život.
Obsah učiva
Vycházíme z kvalitní diagnostiky, z aktuálního stavu a projevů poruchy. Neexistuje
však jednotný návod jak postupovat. Začínáme na úrovni, kterou dítě zvládá, ve které nemá
ještě problémy. Zaměřujeme se na rozvoj funkcí, které jsou nerozvinuté. Postupujeme podle
pokynů a doporučení PPP nebo SPC.
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Metody a formy práce
Reedukační péče probíhá formou individuální výuky žáka s učitelem v prostředí školní
třídy. Uplatňují se tyto zásady:













individuální přístup (každé dítě má specifické projevy obecné diagnózy, každé dítě
disponuje jinými dalšími dovednostmi a schopnostmi, jichž můžeme vhodně při
reedukaci využít, pohybuje se v odlišném sociálním kontextu);
začátek reedukace začíná na úrovni žáka, kterou žák bezpečně ovládá – respektuje
seaktuální dosažená úroveň;
reedukaci začínáme vždy nácvikem percepčně-motorických funkcí;
při reedukačních postupech se maximálně snažíme využívat manipulaci s konkrétními
předměty (např. textilní písmena, matematické hranoly);
využíváme multisenzoriální přístup, při němž je zapojeno co nejvíce smyslů najednou
a efektivita nácviku je mnohem vyšší, žák má lepší možnost uplatnit svůj osobní styl
učení (auditivní – dítě využívá při učení především sluch, vizuální – zejména zrak,
haptický – dítě uplatňuje hmat, kinestetický – pohyb);
každý žák pracuje dle reedukačního plánu (individuálního vzdělávacího plánu);
aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáka (objasňování nezbytností domácího
cvičení s žákem);
průběžně hodnotíme reedukační postupy, orientujeme se na kladné stránky dítěte,
oceňujeme snahu dítěte i v případě nedokonalého výkonu, netrestáme za špatné
známky;
sledujeme vývoj žáka i po ukončení reedukace, zda nedošlo k dekompenzaci obtíží.

Mezi metody nápravy patří např.:










rozlišování tvrdých a měkkých slabik
auditivní diferenciace podle délky samohlásky
auditivní analýza a syntéza řeči
rozlišování pozadí a figury
prostorová orientace
koncentrace pozornosti
nácvik posloupností
rozvoj slovní zásoby
rozvoj matematických dovedností
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Příloha č. 3 – Nepovinný předmět Křesťanská výchova

Nepovinný vyučovací předmět Křesťanská výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu, výchovně vzdělávací cíle
Nepovinný předmět Křesťanská výchova je součásti vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět. Cílem předmětu je umožnit žákům formulovat otázky týkající se základních životních
hodnot, postojů a jednání, konfrontovat je s vědecky a křesťansky formulovanými pohledy na
svět a hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízet přístup k biblickému
poselství, k učení křesťanských církví a k jejich tradici a otevírat možnost života s církví.
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět je vyučován formou volitelného předmětu s časovou dotací 1 hodinu týdně a
jeho výuka probíhá ve třídě, kterou určí vedení školy. Předmět je vyučován od 1. do 5.
ročníku, realizuje se podle aktuálního počtu žáků a je vyučován ve skupině tvořené z více
ročníků.
Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které se v rámci
liturgického roku opakují, spirálovitě prohlubují a jsou propojovány do vzájemných
souvislostí. Výuka vychází z dokumentu „Osnovy k výuce náboženské výchovy
římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku ZŠ“ schváleným Českou biskupskou konferencí a
MŠMT ČR v roce 2004. / a doplňuje je o následující obsahy:
 ekumenismus, spolupráce s jinými křesťanskými církvemi
 jiná náboženství v regionu
 řády a kongregace v regionu
 regionální církevní památky a historie
Metody a forma práce
 frontální výuka s audiovizuálními pomůckami
 práce ve dvojici a ve skupinkách
 dramatizace a scénky
 video a DVD projekce
 hry a soutěže
 zpěv
Průřezová témata
MV - Mediální výchova – chápání podstaty mediálního sdělení (princip fungování médií,
šíření zprávy), identifikování základních orientačních prvků textu;
ENV - Environmentální výchova - náš životní styl (vnímání života jako nejvyšší hodnoty);
MKV - Multikulturní výchova – poznávání vlastního kulturního zakotvení (výchozí bod pro
postoj tolerance);
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VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - kořeny a zdroje
evropské civilizace (významné postavy křesťanství);
VDO - Výchova demokratického občana - schopnost aktivně přijímat a uplatňovat svá práva a
povinnosti, odpovědnost za své postoje a činy;
OSV - Osobnostní a sociální výchova - zdravé a vyrovnané sebepojetí (sebeúcta), pravda, lež
a předstírání v komunikaci, hledání pomoci při potížích.
Mezipředmětové vztahy
 Vlastivěda – navázání na důležité historické události českých dějin, putování
s biblickými postavami
 Přírodověda – úcta k Božímu stvoření, křesťanský pohled na vznik světa a původ
člověka
 Prvouka – rozmanitost a jedinečnost Božího stvoření
 Hudební výchova – zpěv křesťanských písní
 Výtvarná výchova – ilustrace biblických příběhů

Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie – společné postupy
k utváření klíčových kompetencí v předmětu
křesťanská výchova

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení

-vedeme žáky, aby porozuměli symbolickému
způsobu vyjadřování v jazyce bible i v jazyce církve
- vedeme žáky, aby postupně integrovali náboženský
způsob vnímání a chápání světa do celku svého
vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a
humanitních věd
- vedeme žáky, aby projevovali zájem o dialog mezi
těmito obory i v dalším životě.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému
uvažování a k řešení problémů

- při práci ve dvojicích a v malých skupinách,
v nichž si mají možnost uvědomit, co vše s sebou
přináší kooperativní způsob práce, vedeme žáky
k hledání různých způsobů řešení problémů

-prohlubujeme porozumění různým typům
náboženských textů ve srovnání s jinými typy textů
-vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit různé
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
literární druhy v bibli, ocenit jejich krásu a
vést žáky k všestranné a účinné
reflektovat významovou různost jejich sdělení
komunikaci
-obohacujeme schopnost neverbální komunikace o
vnímání a porozumění symbolice rituálního jednání
jako součásti utváření slavnosti.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat

- rozvíjíme základní principy křesťanského vztahu
k lidem, jako „lásku k bližnímu"
- vedeme žáky k utváření vztahu „starší a silnější
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práci vlastní a druhých

pomáhají mladším a slabším“

KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti

-vedeme žáky k vytváření a rozvíjení tolerantních
postojů vzhledem k příslušníkům jiných náboženství
a různých křesťanských konfesí, ale i k většinové
ateistické společnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat a rozvíjet své
schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci

-rozvíjíme zdravý postoj žáků vůči požadavkům na
výkon ze strany současné společnosti
- postupně je vedeme, aby práci chápali nejen jako
zdroj výdělku, ale aby ji vnímali také jako povolání
spolu-pracovat na rozvíjení dobré budoucnosti pro
lidi a svět.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
ROČNÍK: 1. – 5.
VÝSTUP PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÝ VÝSTUP

UČIVO

Žák je otevřený k pozitivnímu vnímání 1.1 Bůh nám dává život
PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU života a Boha jako dárci života.
- žák popisuje a hodnotí vlastnosti,
- jméno a jedinečnost každého člověka
MEZI ZKUŠENOSTÍ
které ho odlišují od ostatních
A DUCHOVNÍM
- položení základu vztahů ve skupině
ROZMĚREM OSOBNOSTI - žák oceňuje jedinečnost druhého
a rozpoznává konkrétní situace v životě
ŽÁKA
skupiny, kdy ji respektuje.
Porozumění principům
křesťanské etiky

ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

OSV – cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění
OSV – zdravé a vyrovnané
sebepojetí, moje vztahy k druhým
lidem

- žák je povšechně citlivý k
sesoustředění, ztišení a naslouchání

- dobře vidět, dobře slyšet

OSV – rozvoj základních rysů
kreativity

Žák zakusí atmosféru slavení Vánoc
a spojí si ji se skutečností, že Ježíš je
dar Boha člověku.

1.2 Bůh nám dává svého Syna

Život a funkce rodiny  Člověk
a jeho svět: Lidé kolem nás

- žák zakusí atmosféru slavení s důrazem - oslava v rodině a oslava ve
na společenství a oslavu v rodině a umí
společenství církve
vyjádřit její spojitost s oslavou
ve společenství církve
- žák většinou umí projevit radost a
vděčnost z daru a umí popsat, že
narození Ježíše je darem Boha člověku
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Slavení svátků Člověk a jeho
svět: Lidé a čas

- smysl a hodnota daru
VMEGS – rodinné příběhy
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POROZUMĚNÍ
BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM

- žák reprodukuje vlastními slovy
biblické události zvěstování a narození
Ježíše

- vánoční evangelium L 1. a 2. kap.

Žák reprodukuje základní události
Ježíšova života a vnímá v nich výzvu
k následování.

1.3 Bůh nám dává své slovo

Zeměpisné zvláštnosti místa, kde
žijeme Člověk a jeho svět:
Místo, kde žijeme

- žák jednoduchým způsobem popsuje
biblickou zemi a řadí biblické příběhy
do reálného prostředí

- reálie biblické země

Základní literární pojmy
(hádanka, podobenství) Jazyk a
jazyková komunikace: Český
jazyk a literatura

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Vánoc)

- žák jednoduchým způsobem vysvětluje, - Bible jako dar
proč křesťané považují Bibli za dar,
který Bůh dává člověku, aby jeho život
dostal orientaci
- žák uvádí probrané příklady Ježíšova
- příklady Ježíšovo učení
učení a jeho skutků a pokouší se je
spojovat se situacemi ve vlastním životě
Žák obecně vysvětluje Velikonoce jako 1.4 Bůh nám dává nový život
slavnost, v níž křesťané slaví vítězství
života nad smrtí.
ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY

- žák si všímá proměn kolem sebe a ve
svém životě a pokouší se je spojovat
s proměnami přítomnými ve
velikonočních událostech

- proměny kolem nás

- žák má základní vhled nutný pro
chápání symbolů při slavení Velikonoc

- symbolika kříže, světla a chleba
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OSV – chování podporující dobré
vztahy (vyjádření oslavy)

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení
Slavení svátků (Velikonoce)
Člověk a jeho svět: Lidé a čas
Princip rovnováhy přírody
Člověk a jeho svět:
Rozmanitost přírody
Základy obrazné řeči Jazyk
a jazyková komunikace: Český
jazyk a literatura
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Porozumění symbolické
formě řeči

- žák vysvětluje formulaci, že Ježíš
zemřel a vstal z mrtvých, jako vítězství
života

- doba postní a velikonoční události
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Velikonoc)

nad smrtí

ZNALOST ZÁKLADNÍCH
TEZÍ KŘESŤANSKÉHO
UČENÍ

Žák je otevřený poznávat, že život je
dar, který může prožívat ve
společenství církve.

1.5 Bůh nám dává radost

- žák popisuje neděli jako den, kdy
křesťané slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání

- neděle jako den oslavy

- žák pojmenuje pomoc, kterou Bůh
posílá lidem, a vnímá ji ve svém životě

- seslání Ducha svatého, Maria a církev

Slavení neděle, odpočinek, režim
dne Člověk a jeho svět: Lidé
a čas

Výchova v duchu křesťanské
- žák formuluje modlitbu vlastními slovy, - modlitba vlastními slovy a modlitba
spirituality
zná modlitbu Otče náš a dovede
Otče náš
jednoduše vysvětlit její jednotlivé části
ve vztahu
ke svému životu

OSV – péče o dobré vztahy
OSV – dobrá organizace času,
uvolnění-relaxace
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
projevy osobní víry)
PROJEKT
„Dar jeden pro druhého“
hodnota daru, být jeden
pro druhého darem, navzájem se
obdarováváme:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu
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Příloha č. 5 – Koncepce podpory zdraví se změnami provedenými v obsahu a organizaci
výuky a režimu žáků ve vazbě na pokusné ověřování programu Pohyb a výživa

Koncepce podpory zdraví

Pohybový a výživový režim žáků
Pohybový režim označuje souhrn všech pravidelných pohybových činností, které jsou
součástí denního režimu člověka. Do pohybového režimu se promítají veškeré činnosti
pohybového charakteru, sportovní i nesportovní, pracovní i nepracovní, školní i volnočasové.
Podmínkou je jejich pravidelnost. U většiny dětí se pohybový režim utváří na základě
vnějších vlivů, zejména denního režimu školy a rodiny. Základem úspěchu je vytvořit
podnětné prostředí pro pohybový a výživový režim žáků jak ve škole, tak mimo školu.
Podnětné prostředí školy znamená, že škola nabízí žákům vedle výuky tělesné výchovy další
formy pohybových aktivit: tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem (terénní výuka),
pohybově rekreační přestávky, vycházky, různé způsoby výuky v přírodě aj.
Výživový režim, označovaný také jako stravovací a pitný režim, analogicky označuje
pravidelnost v příjmu potravy a tekutin, které jsou součástí denního režimu člověka. U většiny
dětí se výživový režim přizpůsobuje dennímu režimu školy a rodiny, ale často se vytrácí jeho
pravidelnost. V oblasti výživy škola zajišťuje vhodný stravovací a pitný režim zejména
vhodnou nabídkou potravin a tekutin, a to ve spolupráci se školní jídelnou.
Koncepce podpory zdravé zlepšuje pohybový a výživový režim žáků, ale také jejich
pohybovou a výživovou gramotnost a následně i pohybové a výživové chování. V oblasti
pohybu i výživy zdůrazňujeme šest priorit: pravidelnost, pestrost, přiměřenost, přípravu,
pravdivost a pitný režim, odpovídající aktuálním potřebám dětí.
Cíl změny v oblasti pohybu:
 zlepšit kvalitu tělesné výchovy,
 provádět krátká, pravidelná ranní cvičení,
 zařazovat do výuky tělovýchovné chvilky,
 zařazovat do výuky integrovanou terénní výuku
 realizovat Dny zdraví a Týdny zdraví s pohybovou a výživovou složkou,
 zavést pohybově rekreační přestávky
 umožnit žákům účast v pohybových kroužcích ve škole v rámci mimoškolních aktivit,
 průběžně sledovat a hodnotit pohybový režim žáků, motivačně se pokoušet o získání
označení VIP škola a VIP školáci.
Cíl změny v oblasti výživy:
 zvýšit výživovou gramotnost pedagogů,
 zavést navržené učivo o výživě do vzdělávání žáků všech ročníků 1. st. ZŠ,
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vytvořit podmínky pro pravidelný výživový režim žáků (včetně pitného režimu),
podporovat u dětí dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny,
pokusit se zajistit zdravé svačinky žákům,
připravit a realizovat Dny zdraví a Týdny zdraví s výživovou (pohybovou) složkou,
průběžně sledovat a hodnotit pohybový režim žáků, motivačně se pokoušet o získání
označení VIP škola a VIP školáci.

Obsah očekávaných výstupů v oblasti pohybu
Pravidelnost - Žák se pohybuje pravidelně a každý den.
Pestrost - Žák se pohybuje různým způsobem: hodně chodí pěšky, běhá, doma pomáhá, hraje
si ve spojení s pohybem, sportuje.
Přiměřenost - Žák se pohybuje s dostatečnou, ale přiměřenou námahou, která jeho tělo
posiluje.
Příprava - Žák se umí připravit na tělesnou námahu a pravidla přípravy dodržuje.
Pravdivost - Žák zná svoje možnosti a pohybuje se pro radost, prožitek, pro osobní zdatnost,
odpovídající hmotnost, pro zdraví.
Dodržování pitného režimu - Žák při pohybových aktivitách dodržuje pitný režim.
Obsah očekávaných výstupů v oblasti výživy
Pravidelnost - Žák se stravuje pravidelně, jí 5 až 6 jídel denně, nehladoví déle než 3 hodiny,
mezi hlavními jídly se snaží vyvarovat pojídání nevhodných potravin.
Pestrost - Žák si vybírá pestrou stravu ze všech potravinových skupin.
Přiměřenost - Žák se nepřejídá a sní denně minimálně 5 porcí ovoce a zeleniny (porcí jako
pěst).
Příprava - Žák vždy dodržuje zásady hygieny při přípravě i během konzumace potravin.
Pravdivost - Žák dokáže využívat znalostí o správné výživě jak při hodnocení své stravy, tak
i v samotném výživovém chování.
Dodržování pitného režimu - Žák dodržuje vhodný pitný režim, jehož základem je voda.
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
pracovních, sociálních a personálních, komunikativních, občanských, k učení a k řešení
problémů.
Šest priorit školy v oblasti pohybu
I.
Pravidelnost v oblasti pohybu
 vytváříme podmínky pro pravidelný pohybový režim žáků;
 zařazujeme denně do školního režimu různé formy pohybových aktivit tak, aby se
žáci pravidelně a dostatečně během pobytu ve škole pohybovali.
II.
Pestrost v oblasti pohybu
 předkládáme pestrou nabídku pohybových aktivit s cílem uspokojit rozdílné
pohybové potřeby žáků;
 zařazujeme pestré činnosti jak do výuky tělesné výchovy, tak do dalších forem
pohybových aktivit.
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III.

IV.

V.

VI.

Přiměřenost v oblasti pohybu
 respektujeme individuální předpoklady žáků a dbáme na přiměřené fyzické
zatěžování žáků;
 volíme přiměřenou obtížnost úkolů i fyzického zatížení žáků.
Příprava v oblasti pohybu
 dbáme na kvalitní přípravu učitelů týkající se výuky tělesné výchovy i celkového
pohybového režimu žáků;
 výuku vždy připravujeme s cíleným obsahem, s konkrétní činnosti, materiály,
hodina má promyšlenou organizaci, jsme připraveni řešit nečekané situace.
Pravdivost v oblasti pohybu
 stavíme na pravdivosti a správnosti informací předkládaných žákům;
 dbáme na pravdivost při hodnocení soutěží, na fair play, ale i na pravdivost práce s
informacemi o vlivu a přínosu pohybu na člověka a na žáky samotné. Je důležité,
aby se žáci dovídali, proč se rozcvičují, proč se pohybují, proč je dobré se při
pohybu zadýchat, přiměřeně se unavit apod. Důležitá je pravdivost také v
hodnocení dětí, kdy nerozhodují výkonnostní normy, ale osobní změny ve
výsledcích a osobní zlepšení každého jedince. Zároveň jde o podporu sociálních
vztahů ve třídě.
Pravdivost v oblasti pitného režimu
 umožňujeme dodržovat pitný režim žáků při pohybových aktivitách;
 připomínáme žákům pitný režim.

Šest priorit školy v oblasti výživy
I.
Pravidelnost v oblasti výživy
 vytváříme podmínky pro pravidelný stravovací režim žáků (svačina, oběd,
případně odpolední svačina);
 dohlížíme na pravidelný stravovací režim žáků a podněcují žáky k pravidelné a
dostatečné konzumaci ovoce a zeleniny.
II.
Pestrost v oblasti výživy
 podněcujeme žáky k pestré stravě.
III.
Přiměřenost v oblasti výživy
 nabádáme žáky k střídmé konzumaci sladkých nápojů, sladkostí, příliš slaných
nebo jiných nevhodných potravin.
IV.
Příprava v oblasti výživy
 podporujeme školní stravování žáků a účelně spolupracujeme se školní jídelnou;
 jsme dostatečně vzděláni v oblasti výživy a výživové poznatky vhodně aplikujeme
do výuky i režimu školy.
V.
Pravdivost v oblasti výživy
 vedeme výuku a zařazujeme učivo o výživě do všech ročníků 1. stupně ZŠ v rámci
povinných předmětů i jako průřezové téma v rámci mezipředmětových vztahů,
vycházíme ze současných vědeckých poznatků o výživě.
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VI.



Pitný režim v oblasti výživy
zajišťujeme vhodný pitný režim (základem pitného režimu je voda nebo jen mírně
ochucené nápoje a slabé čaje);
pomáháme žákům dodržovat vhodný pitný režim.

Výuka tělesné výchovy
Základní organizační formou vzdělávacího oboru Tělesná výchova je vyučovací
hodina tělesné výchovy, kde se zásadním způsobem ovlivňuje pohybová gramotnost žáků.
Hlavním cílem vyučovacích hodin tělesné výchovy podpořit aktuální i budoucí zdraví žáků.
Nelze proto zanedbávat ani psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační účinky
pohybových činností. Výuka je vedena s cílem podporovat pozitivní prožívání pohybových
aktivit všemi dětmi (včetně pohybově indisponovaných) i vytvářet celkové pozitivní sociální
klima ve třídě. Důležitým cílem je naučit děti sledovat svoji individuální tělesnou zdatnost i
to, jak ji udržovat a rozvíjet.
Vyučovací hodina tělesné výchovy je důležitá především pro vytvoření příslušné pohybové
gramotnosti žáků.
Struktura vyučovací hodiny tělesné výchovy
1. Úvodní část
a) část formální
b) část přípravná – část rušná a průpravná (rozcvičení)
2. Hlavní část
a) nácvičná
b) výcviková (kondiční)
3. Závěrečná část
a) část relaxační a kompenzační
b) část evaluační
Vyučovací předmět Tělesná výchova
Výuka, počet hodin
Cíle výuky
1. ročník – 2 hodiny
 do výuky Tv zařazovat pohybové aktivity, které mohou žáci
využívat při cvičení v domácím i venkovním prostředí;
 rozlišovat na základě známých úsudků bezpečné (a
nebezpečné) prostředí pro hru;
 prostřednictvím slovní terminologie objasňovat zapojení a
uvolnění svalů v těle (jak funguje mé tělo);
 zatraktivnit výuku rozšířenou nabídkou her;
 využívat při výuce pomůcky volně dostupné v domácnostech
i v přírodě;
 do výuky zařazovat prvky jógy (ve spolupráci s cvičiteli
jógy), rehabilitační cvičení (ve spolupráci s rehabilitační
pracovnicí);
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2. ročník – 2 hodiny









3. ročník – 2 hodiny









4. ročník – 2 hodiny








zaměřit se ve výuce na správné držení těla, chůzi, správné
provedení jednotlivých cviků.
do výuky Tv zařazovat pohybové aktivity, které mohou žáci
využívat při cvičení v domácím i venkovním prostředí;
rozlišovat na základě známých úsudků bezpečné (a
nebezpečné) prostředí pro hru;
prostřednictvím slovní terminologie objasňovat zapojení a
uvolnění svalů v těle (jak funguje mé tělo);
zatraktivnit výuku rozšířenou nabídkou her;
využívat při výuce pomůcky volně dostupné v domácnostech
i v přírodě;
do výuky zařazovat prvky jógy (ve spolupráci s cvičiteli
jógy), rehabilitační cvičení (ve spolupráci s rehabilitační
pracovnicí);
zaměřit se ve výuce na správné držení těla, chůzi, správné
provedení jednotlivých cviků.
do výuky Tv zařazovat pohybové aktivity, které mohou žáci
využívat při cvičení v domácím i venkovním prostředí;
rozlišovat na základě známých úsudků bezpečné (a
nebezpečné) prostředí pro hru;
prostřednictvím slovní terminologie objasňovat zapojení a
uvolnění svalů v těle (jak funguje mé tělo);
zatraktivnit výuku rozšířenou nabídkou her;
využívat při výuce pomůcky volně dostupné v domácnostech
i v přírodě;
do výuky zařazovat prvky jógy (ve spolupráci s cvičiteli
jógy), rehabilitační cvičení (ve spolupráci s rehabilitační
pracovnicí);
zaměřit se ve výuce na správné držení těla, chůzi, správné
provedení jednotlivých cviků.
do výuky Tv zařazovat pohybové aktivity, které mohou žáci
využívat při cvičení v domácím i venkovním prostředí;
rozlišovat na základě známých úsudků bezpečné (a
nebezpečné) prostředí pro hru;
prostřednictvím slovní terminologie objasňovat zapojení a
uvolnění svalů v těle (jak funguje mé tělo);
zatraktivnit výuku rozšířenou nabídkou her;
využívat při výuce pomůcky volně dostupné v domácnostech
i v přírodě;
do výuky zařazovat prvky jógy (ve spolupráci s cvičiteli
jógy), rehabilitační cvičení (ve spolupráci s rehabilitační
pracovnicí);
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5. ročník – 2 hodiny










zaměřit se ve výuce na správné držení těla, chůzi, správné
provedení jednotlivých cviků.
do výuky Tv zařazovat pohybové aktivity, které mohou žáci
využívat při cvičení v domácím i venkovním prostředí;
rozlišovat na základě známých úsudků bezpečné (a
nebezpečné) prostředí pro hru;
prostřednictvím slovní terminologie objasňovat zapojení a
uvolnění svalů v těle (jak funguje mé tělo);
zatraktivnit výuku rozšířenou nabídkou her;
využívat při výuce pomůcky volně dostupné v domácnostech
i v přírodě;
do výuky zařazovat prvky jógy (ve spolupráci s cvičiteli
jógy), rehabilitační cvičení (ve spolupráci s rehabilitační
pracovnicí);
zaměřit se ve výuce na správné držení těla, chůzi, správné
provedení jednotlivých cviků.

Tělovýchovná chvilka
Tělovýchovná chvilka je krátká, maximálně 3 minutová pohybová činnost žáků
vložená do kterékoliv vyučovací hodiny s výjimkou tělesné výchovy. Tělovýchovnou chvilku
zařazuje učitel na základě pozorování pozornosti a únavy žáků.
Cíle vyplývají z konkrétní potřeby:
Aktivizující – ranní cvičení s cílem podpořit aktivitu a nastartovat pozornost žáků k další
výuce. Zařazujeme cvičení dechová, protahovací i mírně kondiční (o nízké intenzitě zátěže).
Vhodný je pravidelný rituál s pohybem a říkadlem, který aktivuje pozornost a zaměřenost
žáků ke společné výuce.
Přípravný, který se vztahuje na učení se konkrétním dovednostem, jako je psaní a kreslení,
obsahuje rozcvičení ruky a grafomotorická cvičení. Soustředíme se nejprve na hrubou a
posléze na jemnou motoriku. Při grafickém projevu potom postupujeme od ztvárnění
jednoduchých bezobsažných prvků ke složitějším tvarům a kresbám.
Kompenzační, např. když žáci sedí delší dobu v lavicích ve vynucené statické poloze (po
déletrvajícím psaní nebo čtení). Obsahem jsou obvykle vyrovnávací cvičení, zaměřená
především na pletenec ramenní a svaly trupu (tzv. svalový korzet), která by měla napomáhat
vytvářet návyk správného držení těla. Tento kompenzační cíl výrazně podporují balanční
pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, úseče a „balanční kameny“.
Relaxační, když u žáků pozorujeme známky únavy (tzn. obvykle ztrátu pozornosti, výskyt
častých chyb, vyrušování, ale někdy také pasivitu, labilní držení těla, špatný způsob sezení v
lavici apod.). Zařazujeme cvičení dynamičtějšího charakteru, která vedou k prohloubenému
dýchání, nezdůrazňujeme provedení cvičení, spíše motivujeme k celkovému uvolnění a dobré
náladě.
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Učení v pohybu
Učení v pohybu (kinestetické učení) znamená využití pohybu pro pochopení, osvojení
a procvičení učiva v různých vyučovacích předmětech. Zároveň se rozvíjí komplexní myšlení
a komunikační dovednosti. Učení v pohybu je významnou součástí pohybového režimu žáků
ve škole.
Cílem učení v pohybu však není jen zvýšení pohybové aktivity žáků a obohacení jejich
pohybového režimu. Pomocí pohybu je možné konkretizovat a lépe chápat učivo, podporovat
pozitivní vztah k učení a oddálit únavu i ztrátu pozornosti. Učení v pohybu zároveň oživuje
operace s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Na základě toho si žák vytváří
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Protože se
obvykle pracuje ve skupinách, vede toto učení k vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na
vytváření příjemné a pozitivní atmosféry třídy.
Pohybové aktivity zařazujeme do různých částí běžné vyučovací hodiny (úvodní,
opakovací, motivační aj.) a tyto časy střídáme a obměňujeme, aby neztrácely na zajímavosti.
Volíme takové aktivity, které podporují probírané učivo a pomáhají dětem si je osvojit.

Pohybově rekreační přestávky
Pohybově rekreační přestávky jsou přestávky, ve kterých je podporován pohyb žáků.
Cílem je umožnit žákům odpočinout si od statické polohy ve vyučování různorodým
pohybem.

Integrovaná terénní výuka
Integrovaná výuka se zabývá propojením obsahu učiva různých předmětů v jeden
tematický výukový celek s cílem komplexního poznání, využitelného pro praktický život.
Realizuje mezipředmětové vztahy a spojuje teoretické činnosti s praktickými. Žáci se učí
poznávat souvislosti, vztahy, komplexnější pohled na věci a jevy. Terénní výuka přenáší
výuku mimo školní lavice. Přímo do výuky také začleňujeme různé formy pohybové aktivity
(např. chůze, běh). Pohybové zatížení žáků je během takové výuky přibližně stejné, jako v
hodině tělesné výchovy.
Integrovaná terénní výuka (ITV) je komplexní výuková forma, která v sobě
zahrnuje progresivní vyučovací metody (pozorování, pokus, laboratorní činnosti, projektovou
metodu, kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky) a různé organizační formy
výuky (např. vycházky, terénní cvičení, výcvikové kurzy, exkurze, tematické školní výlety,
expedice, a jiné). Činnosti se střídají a integrují tak, aby se splnily cíle a úkoly všech
zúčastněných předmětů. Tato výuka navozuje představu dějů přímo v reálných situacích,
propojuje teorii s praxí a různé metody práce, podporuje komunikaci a spolupráci ve skupině,
posiluje vztahy.
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Cílem je podpořit učení a pochopení učiva prakticky a v souvislostech. Umožnit žákům
aktivní účast v učení, prožitek z výuky, rozvíjet spolupráci a komunikaci. Pomoci žákům
hledat souvislosti, vytvářet vztah k místní krajině, prakticky využívat znalostí, získávat
dovednosti a rozvíjet pohybové schopnosti.
Integrovaná projektová výuka
Integrovaná či projektová výuka je cílená, promyšlená a organizovaná výuka, která se
zabývá propojením obsahu učiva různých předmětů v jeden tematický výukový celek s cílem
komplexního poznání, využitelného pro praktický život. Realizuje mezipředmětové vztahy a
spojuje teoretické činnosti s praktickými. Žáci se učí poznávat souvislosti, vztahy, zaujímají
komplexnější pohled na věci a jevy. Podstatou integrované výuky je hledání a nalezení
určitých témat učiva, která je možné spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do
tradičních předmětů. V rámci projektů se žáci dostávají do běžných životních situací, ve
kterých se tak učí správně fungovat a reagovat. Integrovaná projektová výuka tak posiluje
motivaci žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat,
formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd.
Cílem integrované a projektové výuky je vybavit všechny žáky souborem klíčových i dalších
kompetencí na úrovni, která je pro každého dosažitelná, a připravit je tak na správné
reagování v různých životních situacích.

Pracovní listy
Cílem obsahu pracovních listů je postupně seznamovat žáky s prioritami výživy a pohybu.
PRAVIDELNOST, PESTROST, PŘIMĚŘENOST, PŘÍPRAVA, PRAVDIVOST, PITNÝ
REŽIM
Pravidelnost
 denně snídám, svačím, obědvám, svačím také odpoledne a večeřím.
 denně si dám nejméně 6 porcí pohybu, každá porce trvá alespoň 20 minut.
Pestrost
 každý den si vybírám potraviny a nápoje ze všech pater Pyramidy výživy pro děti.
 každý den si vybírám pohyb ze všech pater Pyramidy pohybu pro děti.
Přiměřenost
 každý den sním 5 porcí ovoce a zeleniny velikosti své pěsti.
 denně se při pohybu trochu i hodně zadýchám.
Příprava
 před jídlem si vždy umývám ruce.
 připravuji se na pohyb tak, aby nedošlo k úrazu.
Pravdivost
 vím, že jedna zákeřná kostka nevadí, ale více jich škodí.
 vím, že dlouhé sezení nebo polehávání oslabuje moje svaly i celé tělo.
Pitný režim
 denně piji vodu i další neslazené nápoje.
 pokud se pohybuji, piji častěji a více.
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Název aktivity: Týdenní záznam pohybu a výživy se složkou sebehodnocení
Ročník: 1. – 5.
Předměty: všechny (domácí práce)
Typ vyučované aktivity: pozorování, hodnocení, sebehodnocení
Cíl aktivity: Žák zaznamenává v průběhu 1 týdne své pohybové aktivity a svou stravu.
Sebehodnocení žáků se vztahuje k pravdivosti vyplněných údajů v pracovních listech.
Pomůcky: psací a kreslící potřeby
Terén: kdekoli
Časová dotace (v minutách): neomezeno
Popis aktivity:
Žáci se postupně seznamují s obsahovými složkami pracovních listů. Nenásilný,
s dostatečnou časovou dotací metodický postup pro přeměnu znalosti vztahujících se
k žádanému pohybu a přiměřené (zdravé) výživě v dovednost. Zjednodušení pracovních
listů z Pracovního sešitu pro VIP školáky Výživa a pohyb.


Prac. list č. 1 je zaměřen na výživu, především na denní přísun ovoce a zeleniny, na
dodržování pitného režimu.



Prac. list č. 2 připravuje žáky na třídění pohybu, vyzývá je přemýšlet o denních
činnostech. Žák je dělí na běžné činnosti, které vykonává denně a na činnosti, které
vykonává občas. Seznamuje se s pyramidou pohybu



Prac. list č. 3 je zaměřen na pyramidu pohybu a na činnosti (pohybové aktivity), které žák
vykonává nerad. Tento list je důležitým především pro pedagoga – přehled o činnostech
žáků, kterým se snaží vyhýbat. Zde žáci poprvé zakreslují své denní aktivity a třídí je
podle náročnosti (pyramida pohybu).



Prac. list č. 4 je zaměřen na změny v pohybových obvyklostech žáků. Přímo dotaz:
„Napiš, cos dělal/a dnes jinak jak obvykle:“ nutí žáky o pohybu přemýšlet.



Prac. list č. 5 je zaměřen na výživu. Žáci se seznamují se zákeřnou kostkou. Poprvé se zde
objevuje slovo pravidelnost v denním přísunu potravin a hodnocení dne – Povedlo se mi
jíst podle priorit výživového režimu?



Prac list č. 6 je souhrnem všech získávaných informací od žáků v rámci 6P pohybového
a výživového režimu v rozsahu 1 týdne. Obsahuje sebehodnocení vztahující se
k pravdivosti uváděných sdělení žákem (Vymýšlím si nebo zapisuji vše pravdivě?).
Poskytuje možnost žákovi ocenit se (povedlo se mi) i přemýšlet o tom, co by se mohlo
změnit (nepovedlo se mi).
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Název tvé školy:
Třída:
Jsi chlapec /
dívka:
Vybarvi každý den v týdnu tolik kostek, kolik jsi snědl/a porcí ovoce a zeleniny. Vybírej
stejnou barvu pastelky, jakou mělo ovoce nebo zelenina.
Pokud jsi snědl/a více porcí, než je kostek v jednom řádku, dokresli je.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Vybarvi tolik hrníčků, kolik jsi vypil/a nápojů. Nezapomeň, že alespoň jeden hrníček by měl
být naplněn čistou vodou. Na takový hrníček nakresli usměvavý obličej. Hrníčky, které budou
naplněné limonádou nebo velmi sladkou šťávou, se budou mračit, protože nepatří do
pyramidy výživy pro děti. Patří do zákeřných kostek.
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POHYB
Název školy:
Třída:
Jsi chlapec /
dívka:
Napiš pohybové činnosti, které často děláš:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
Napiš pohybové činnosti, které děláš občas:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
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POHYB
Název školy:
Třída:
Jsi chlapec /
dívka:
Napiš, co v tělocviku nerad cvičíš:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….…………
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POHYB
Název školy:
Třída:
Jsi chlapec /
dívka:
Napiš, cos dělal/a dnes jinak, jak obvykle:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….…………
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Vybarvi tolik kostek, kolik jsi snědl/a porcí ovoce a zeleniny. Vybírej stejnou barvu pastelky,
jakou mělo ovoce nebo zelenina. Pokud jsi snědl/a více porcí, než je kostek v jednom řádku,
dokresli je.

Vybarvi tolik hrníčků, kolik jsi vypil/a nápojů. Nezapomeň, že alespoň jeden hrníček by měl
být naplněn čistou vodou. Na takový hrníček nakresli usměvavý obličej. Hrníčky, které budou
naplněné limonádou nebo velmi sladkou šťávou, se budou mračit, protože nepatří do
pyramidy výživy pro děti. Patří do zákeřných kostek.

Moje hodnocení dne:

Moje hodnocení dne:

Podařilo se mi: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Zlepším se v: …………………………………………………………..
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Název školy:
Jméno, příjmení:
Třida:

Jsi chlapec/dívka:

Výživa
1. Pravidelnost

snídaně

svačina

oběd

svačina

večeře

2. Pestrost

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

3. Přiměřenost
Jeden den 15 porcí velikostí dlaně (z toho nejméně 5 porcí ovoce a zeleniny). 7 porcí tekutin velikosti sevřené pěsti.

4. Znalost
Znám pyramidu výživy. Vím - všeho s mírou.

5. Pravdivost (hodnocení za 1 týden)

6. Pitný režim
Voda není nepřítel.

Moje zákeřné kostky:
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Týden

od:

do:

Pohyb
1. Pravidelnost
Pohybuji se denně.

5. Pravdivost (hodnocení za 1 týden)

2. Pestrost
Střídám různé činnosti, aktivity spojené s pohybem (běhám, skáču, plavu, jezdím na kole aj.).
3. Přiměřenost
Při pohybu se různě tělesně namáhám (zpotím se i si odpočinu).
4. Znalost
Vím, co je pohyb. Vím, při kterém pohybu vydám nejvíce energie a při kterém nejméně.

S velkým
s
úsilím.
ve
lk
ý
m
Hodně
ús se
zadýchám.
ilí
m.

Trochu se
zadýchám.
Nezadýchám se, ale
pohybuji se.

Aspoň 1x denně,
méně než 20 sec.
Aspoň 1x denně,
nejméně
20 – 30 min.
Aspoň 2x denně,
nejméně
40 - 60 min.
Aspoň 3x denně,
nejméně
60 – 90 min.

ČT
6. Pitný režim
Voda není nepřítel.

ÚT

PO

PÁ

SO

ST

NE

Tento týden se mi povedlo: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tento týden se mi nepovedlo:………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
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Příloha č. 6 – Koncepce vzdělávání žáků v „Otevřené třídě“ (zkratka OT)
Vzdělávání žáků v OT připravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné
svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.
Vzdělávání v OT podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím k jeho
individuálním schopnostem a potřebám, rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního
zdraví. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, k pochopení nutnosti domluvit se cizím
jazykem, dodržování pravidel bezpečnosti a obecné slušnosti, zodpovědnosti za své jednání.
Učitelé provází žáky na cestě k jejich sebevzdělávání svým sebevůdcovstvím. Propojenost
s praktickým životem zajišťuje prožitková pedagogika. Spolupracujeme s žáky na přátelských
a demokratických principech, na principech otevřené komunikace, vedeme je k iniciativě,
kreativitě, samostatnosti a sebehodnocení.
Principy OT
Žák – tvůrce svého vzdělání
Rodič – vítaný partner školy
Učitel – průvodce (pomocník) žáka na jeho vzdělávací cestě

Charakteristika třídy
Velikost a lokalizace třídy
Třída, ve které se vzdělávají žáci otevřené třídy, je běžnou prostornou kmenovou třídou
splňující veškeré hygienické a bezpečnostní podmínky pro výuku žáků, ve které nezvoní.
Třída je součástí základní školy. Ke třídě náleží klidová zóna, vedlejší místnost, kde žáci
mohou relaxovat, věnovat se individuální četbě, studiu, občerstvit se. Rovněž zde mají
k dispozici kopírku, tiskárnu a další pro ně potřebné pomůcky, techniku.
V blízkosti třídy se nachází učebna Hv, kde mohou žáci využívat při svém učení počítač
s připojením na internet, interaktivní tabuli. Ve třídě mohou při práci používat tablet. Na patře
je také pobočka Městské knihovny v Třinci. Vedle třídy je situovaná prostorná chodba, která
skýtá prostor k pohybovým aktivitám žáků, k prezentaci (výstavě) prací. Vedle třídy jsou
umístěny nádoby na tříděný odpad (papír, plast). V blízkosti třídy jsou umístěny skříňky pro
náhradní oblečení žáků. Všichni žáci mají k dispozici i uzamykatelné šatní skříňky.

Vybavení třídy
Nábytek třídy je moderní a ustaven tak, aby vytvářel zákoutí pro individuální
i skupinovou činnost žáků – centra aktivit (studijní zóny) – s množstvím pomůcek z oboru
český jazyk, matematika, přírodověda a dalších, kde se mohou žáci ponořit do problému
a nerušeně zkoumat. V centru ateliéru mají žáci nachystána zadání úkolů a potřebné pomůcky.
Moderní lehký nábytek je přenositelný, aby splňoval vždy požadavky na prostor
pro vzdělávání žáků. Pomůcky ve třídě jsou nadstandardní, podporují rozvoj žákových
vědomostí, jejich kreativitu, individuální potřeby. Ke své práci také využívají standardní
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pracovní sešity, vytvořené pracovní listy apod., k jejich uchování (pro pozdější práci, třídění
atd.) mají svá vymezená místa ve třídě, kde produkty své práce shromažďují.
Na vybavení třídy nábytkem a didaktickými pomůckami se dobrovolně finančně podílejí
rodiče žáků OT.

Charakteristika pedagogického sboru v OT
Výuku ve třídě vede kvalifikovaná paní učitelka – průvodkyně výchovně vzdělávacím
procesem, která uplatňuje při výuce prvky Montessori výuky, programu Začít spolu, prvky
Hejného matematiky a další inovativní metody. Žáci jsou vedeni tak, aby se učili z vnitřní
motivace, mají vytvořeno emočně bezpečné prostředí. Učitel je partnerem žákům i rodičům.
Intenzivně průběžně se sebevzdělává, neboť příprava na výuku je složitá (kurzy Montessori,
Hejného matematika, Les ve škole).
Ve třídě působí párový pedagog. Kvalifikovaný učitel, který vhodně doplňuje
a rozšiřuje připravený výukový program. Individuálně pracuje s žáky dle jejich potřeb.
Součástí náplní práce učitelky je složka diagnostická, kdy pozoruje a poznává své žáky při
práci, získává informace o jejich postupu, vývoji, což tvoří základ pro individuální práci
s žákem. Je garantem připraveného prostředí třídy, prostoru pro samostatnou práci žáků
i tvůrčí práci s celou třídou, připravuje vhodné materiály, pomůcky. Dbá, aby žák mohl svou
práci nejprve zhodnotit sám, např. připravenými klíči s řešením.
Ředitelka školy, vedoucí učitelka ZŠ i další pedagogové školy se podílejí na přípravě
vzdělávacího obsahu pro žáky OT.

Klima třídy a charakteristika žáků
Ve třídě vytváříme pozitivní klima (emočně bezpečné prostředí), ve kterém má každý žák
šanci zažít úspěch, uznání. Společně tvoříme pravidla jednání, pravidla třídy, která každý žák
podepíše. Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách. V OT se vzdělávají žáci 1. – 4. r.
ZŠ, maximální počet žáků ve třídě je 20.
Žák v této koncepci je veden k samostatnosti, aktivní práci, svobodné volbě, odpovědnosti za
svou volbu a jednání. Získává dovednost rozhodovat se podle svých reálných zájmů
a možností. Žáci prezentují výsledky své práce formou portfolií, prezentací před učitelem
nebo ve skupině, před třídou. Získávají ihned zpětnou vazbu od učitele nebo spolužáků.
Zpětná vazba je založena na předem známých hodnotících kritériích, která žáci vytvářejí
spolu s průvodcem (učitelem).Žáci mají možnost účastnit se konzultací učitele s rodičem.
Žáci účinně a otevřeně komunikují se svými vrstevníky, spolužáky i dospělými osobami.
Při komunikaci volí vhodnou formu komunikačních prostředků. Propojením věkových skupin
dochází k intenzivnější spolupráci mezi žáky, přijímání odlišnosti druhého, respektu vůči sobě
samému (uvědomění si sebe) i jeden druhému. Navrhují k řešení problémy, které se během
života třídy vyskytnou a zároveň plánují řešení dané problematiky (tvoří tzv. dětský třídní
sněm). Sebepřispěním v komunitě je vytvářeno přátelské prostředí a podmínky pro zdravé
učení a otevřené partnerství ve vazbách: žák – žák, žák – učitel, žák – učitel – rodič, žák –
učitel – vedení školy.
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Vztah žáků OT s žáky běžných tříd ZŠ
Žáci OT se setkávají s ostatními žáky školy denně ve školní družině, na chodbách školy,
ve školní jídelně. Žáci OT mají právo a možnost účastnit se všech aktivit, které jsou
organizovány pro žáky školy z jiných tříd. Společné jsou školní soutěže (matematická,
literární), akce ke Dni Země, Beskydský azimut apod. Žáci OT se spolupodílejí na organizaci
kulturních vystoupení pro rodiče ke Dni rodin, k vánočním dnům. Společné pro všechny žáky
jsou akce organizované sdružením rodičů ve spolupráci se školou, např. Mikuláš, Den dětí,
nocování ve škole, velikonoční dílničky. Organizuje-li škola ozdravné pobyty a jiné pobytové
akce, žáci OT se jich účastní.

Spolupráce se zákonnými zástupci (dále jen rodiči)
Otevřená třída je otevřená úzké (blízké) spolupráci a komunikaci s rodiči, rodiče jsou
partnery školy. Dobrovolně se podílí na rozšíření nabídky aktivit pro žáky, vybavení třídy
nadstandardními výukovými pomůckami (pro podporu kreativity, pomůcky Montessori).
Minimálně 4x ročně jsou organizována neformální setkávání s rodiči žáků OT, rodiče
spolupracují při přípravě třídy na začátku školního roku, výzdobě prostor školy. 1x měsíčně se
koná společné setkání rodičů s třídní učitelkou, vedením školy.
Rodiče se mohou účastnit výuky v OT, na výuce se spolupodílet např. organizací společných
programů s dětmi během i mimo školní vyučování. Především je vítána pomoc rodičů
při prožitkové pedagogice. Rodiče zastupuje výbor Sdružení rodičů Kaštanová, z. s. Rodiče
i veřejnost jsou pravidelně informováni o aktivitách třídy na webových stránkách školy.
Vidí-li žák svého rodiče spokojeného, šťastného, je sám šťastný a spokojený.
Motto rodiče OT: „Záleží nám na tom, aby naše děti byly ve škole šťastné. Stavíme na důvěře
a vnitřní motivaci dětí.“

Charakteristika vzdělávacího procesu v OT
Vzdělávání žáků v OT vychází z ŠVP ZV Škola pro život, naplňuje úroveň klíčových
kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 5. r. ZŠ, shoduje se se vzdělávacím obsahem
– očekávanými výstupy a učivem, případně vzdělávací obsah rozšiřuje dle zájmů žáků. Náplň
vzdělávání žáků v OT podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu,
předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky, využití
všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků podle úrovně žákových
vědomostí a schopností. Při dosahování cílů zohledňuje základní vzdělávací potřeby a
možnosti každého žáka. Žáci OT naplňují očekávané výstupy ŠVP PV Škola pro život
(výstupy vychází z aktualizovaného RVP ZV). Učební plány jsou totožné s učebními plány
ŠVP ZV Škola pro život.
Cílem vzdělávání žáků v OT je člověk, který je schopný obstát v reálném životě, žít
šťastný a naplněný život, umět si poradit v různých situacích, vytvořit si vlastní názor a uhájit
ho. Vědět, co je pro něj dobré, kde jsou jeho silné stránky a v čem vyniká, co je možné
zlepšit, na čem pracovat. Vědět, kým je a čím může ostatním prospět.
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Podstatnou složku vyučování tvoří samostatná vzdělávací činnost žáků vedená jejich zájmem
a vývojovými fázemi. Průvodce (učitel) zabezpečuje připravené prostředí třídy a je garantem
dostatečně volného prostoru pro originální tvůrčí práci s žákem i s celou třídou. Žáci se
aktivně na učení podílí. Klíčovým prostředkem k vytváření vztahu žáků k učení je prožívat
výukové situace (prožitkové a situační učení), kdy žáci objevují souvislosti vyučovaného
s reálnými situacemi každodenního života.
Učivo ze všech předmětů je integrováno do celku – Svět v souvislostech. Celoroční
plán se člení na měsíční témata, která vznikla propojením vhodných témat učiva
z jednotlivých ročníků jednotlivých vzdělávacích oborů s propojením průřezových témat.
Témata se dále dělí na týdenní celky. Každý takový celek obsahuje základní učivo, které musí
zvládnout všichni žáci daného ročníku. Učivo se ihned učí v aplikačních úkolech. Právě to
významně přispívá k tomu, aby si každý z žáků vytvářel globální a reálný pohled na současný
svět i jeho dění a získané poznatky a dovednosti lépe využíval v běžném životě a v dalším
učení. Žáci se mohou podílet na tvorbě výuky navrhováním např. podtémat (spontánní
aktivity, vlastní plány).
Součástí vzdělávání je účast žáků třídy v programu Les ve škole – škola v lese.

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitelé (průvodci) plně respektují psychologický vývoj žáků a jejich věková specifika,
výuka probíhá v homogenních i heterogenních skupinách.
Vytváříme příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné vnitřní
motivaci (učení bez stresu), spolupráci a aktivizujících metodách výuky, toleranci, empatii,
uznání, na sounáležitosti se třídou a školou. Svým jednáním dáváme vzor respektujícího
přístupu k ostatním. S žáky jednáme jako s partnery. Respektujeme jejich individualitu a
právo na vlastní názor.
Vzdělávací obsah je prezentován celistvě, souvisle, bez dělení na jednotlivé předměty,
vede k přemýšlení o vztazích mezi různými jevy. Nabídkou vzdělávacích aktivit získávají žáci
vědomosti, které přeměňují v dovednosti pomocí praktických činností a projektů.
Umožňujeme prožitkové učení činnostním a praktickým charakterem motivujícím k dalšímu
učení (celoživotnímu učení), k objevování, tvoření, nalézání vhodné cesty k řešení problémů,
logickému uvažování.
Rozvíjíme dětskou tvořivost nabídkou úkolů, které mají více řešení. Nabízíme
dobrovolné úkoly navíc pro žáky, kteří již svůj úkol splnili. Žákům je umožněno vybrat si,
zda chtějí pracovat na dalších úkolech, pomáhat spolužákům nebo například číst si v klidové
zóně.
Při plnění úkolů v centrech si žák volí, zda bude plnit úkoly samostatně, skupinově,
svým tempem a vlastním způsobem. Vedeme je k osobní zodpovědnosti, která souvisí
i s uměním rozvrhnout si čas pro práci a při práci. Současně směřujeme žáky k tomu, aby byli
při své práci důslední, pracovali s vysokým osobním nasazením a práci dokončovali.
Respektujeme žákovo právo na volbu místa práce. Učivo v centrech aktivit se vztahuje
po určitou dobu (např. 1 týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby naplňovalo
požadavky ŠVP ZV. Každý žák si vybírá, kdy bude ve kterém centru pracovat. Během týdne
musí vystřídat všechna centra. Volbou učiva, místa a času posilujeme žákovy kompetence
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související s plánováním, rozvržením pracovních povinností, utvářením pracovních skupin
a přijímáním sociálních rolí, sebehodnocením a vzájemným hodnocením, odpovědnosti
za výsledek své práce.
Společně s žáky vytváříme myšlenkové mapy, které usnadňují žákům orientaci
v povinně vzdělávacím obsahu daného ročníku. Na jejich základě je vzdělávací plán
plánován, realizován i hodnocen.
Žáky zapojujeme do plánování a realizace třídních, školních a mimoškolních aktivit,
vedeme je k odpovědnosti za své rozhodnutí. K plánování i hodnocení (sebehodnocení)
využíváme ranní kruh.

Organizace výuky
V OT se vyučují předměty v integrovaných blocích (cca 90 min.). Bloky jsou tvořeny
tak, aby integrovaly všechny vzdělávací oblasti, jsou tedy vzhledem ke vzdělávacím oblastem
průřezové. Integrované bloky se vztahují k určitému tématu, vycházejí z praktických
životních situací nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem, praktickým aktivitám apod. Mají
podobu tematických celků, programů nebo projektů. Integrované bloky svým obsahem
vzájemně na sebe navazují, doplňují se, mohou se i prolínat a přecházet plynule jeden
do druhého. Výuka může být rovněž realizována v menších časových celcích, než je
jedna vyučovací hodina, a jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány
při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty dle ŠVP ZV.
V průběhu 90minutového učebního bloku mohou žáci po dohodě s učitelem individuálně
odpočívat.
Součástí vzdělávání žáků je intenzivní výuka Aj, výuka je podpořena účastí rodilého
mluvčího, který bude docházet do školy 1x týdně.
Společně probíhá výuka tělesné a hudební výchovy, které nejsou vždy organizovány
jako výukové celky. K naplnění očekávaných výstupů z ŠVP ZV dochází při společných
činnostech v kruhu, při terénní výuce, na sportovištích.
Každý žák má vytvořen osobní výukový plán, kde si zaznamenává své pokroky, hodnotí
se a sleduje svůj vývoj. Výukový plán vypracovává žák s pomocí učitele. Výukový plán si
žák vyhodnocuje 1x týdně, komplexněji 1x měsíčně. Během týdne jej může po dohodě
s učitelem upravit.
Učení probíhá přirozeným způsobem s možností volného pohybu a prostorem pro
individualitu, při výuce starší pomáhají mladším, šikovnější méně šikovným. Všichni žáci
mají šanci být úspěšnými, rozvíjet svůj potenciál.
Nový den začíná kratší společnou činností (povídání, seznamování ses novou
pomůckou, pokusná činnost, hra apod.). Domácí úkoly jsou nabízeny jako rozšíření učiva
(nadstandard), žáci také mohou doma své práce dokončovat, procvičovat si učivo nebo
připravovat si pomůcky pro svou práci (své zkoumání, bádání, objevování).
Nepovinný předmět křesťanská výchova je rovněž nabízen žákům (rodičům) OT.
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Metody a formy práce
Učitel (průvodce) je ve třídě přítomnou osobou, která poskytuje pomoc a podporu,
není hlavním zdrojem informací a pokynů. S ohledem na probírané téma učitel využívá různé
metody a formy práce (samostatná práce, práce ve skupinách, projektová výuka, pokusná
a badatelská činnost, besedy apod.).
Prostřednictvím obsahů vzdělávacích oblastí se žák učí vysvětlovat, interpretovat,
aplikovat, analyzovat, posuzovat a kreativně realizovat své nápady, pozitivně komunikovat,
kriticky uvažovat, být empatickým. Poznává různé způsoby a metody učení a učí se volit pro
sebe takové způsoby, které jsou pro něj účinné, spolehlivé a efektivní.
Zážitková pedagogika je realizována intenzivně (celý vyučovací den) jeden den
v týdnu. Vítána je účast rodičů žáků. Rodiče se aktivně podílejí na přípravě programu.
Zážitkový den navazuje na probírané učivo (téma) ve škole. Např. turistika s poznáváním
místní (lokální) krajiny, interaktivní besedy v knihovně, muzeích, workshopy v ekologickém
centru, návštěvy divadel, galerií.
Ke vzdělávání žáků náleží rozšířená nabídka výuky TV o zajímavé sportovní činnosti
– dětská jóga, parkour, stuckline atd., samozřejmě s dodržováním zásad ochrany bezpečí
a zdraví žáků. Častý pobyt venku v přírodě kdykoliv během dne je součástí naplňování
vzdělávání předmětového i kompetenčního.
Výuka zahrnuje situační, prožitkové a kooperativní učení, činnosti žáků, které jsou
založeny na žákových přímých zážitcích, podporují žákovu zvídavost a potřebu objevovat,
podněcují radost z učení, jeho zájem poznávat a objevovat nové věci, získávat zkušenosti
a často je přeměňovat v dovednosti. Získané zkušenosti jsou komplexnější a stávají se pro
žáky snáze uchopitelné a prakticky využitelné. Žák získává skutečné činnostní výstupy –
kompetence.

Organizace dne
6.00 – 7.35 hod.
7.35 – 8.50 hod.

ranní družina
žáci, kteří již ráno se účastnili pobytu ve školní družině, pokračují
v nastaveném ranním programu nebo se připravuji na výuku, připravují
si pomůcky, dokončují práci z předchozího dne apod. v prostorách
kmenové třídy (OT)
7.35 – 8.50 hod.
příchod žáků do třídy, individuální vzdělávání, individuální práce žáků
na úkolu, příprava na výuku
8.50 – 10.20 hod.
1. blok výuky – ranní kruh, obvykle vzdělávání v předmětech Čj a M
10.20 – 10. 50 hod. čas na oddech
10.50 – 12.20 hod. 2. blok výuky – projektová výuka, obvykle vzdělávání v přírodních
vědách a tvoření
12.20 hod.
odchází žáci 1. třídy a 3x týdně žáci 2. třídy do školní družiny
12.20 – 12.30 hod. čas na oddech
12.30 – 13.15 hod. 3. blok výuky 2x týdně pro žáky 2. – 4. r., vzdělávání žáků
v předmětech dle rozvrhu hodin, individuální procvičování a
docvičování problematických učebních jevů
1x týdně zážitková pedagogika
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Učební plán je přesně rozvržen v rozvrhu hodin pro žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku. Žáci 3. r. OT
se vzdělávají 2 vyučovací hodiny společně s žáky 3. třídy ZŠ a žáci 4. r. OT se vzdělávají
společně 4 vyučovací hodiny s žáky 4. třídy základní školy. Tímto způsobem je zajištěn počet
vyučovacích hodin žáků OT pro daný ročník. Vyučovací hodiny, kterých se žáci OT účastní,
jsou vždy 1. vyučovací hodiny běžných tříd školy.

Učební osnovy
Učivo ze všech předmětů je integrováno do celku – Svět v souvislostech. Tematické
celky jsou rozděleny dle měsíců. Spojovací linií vzdělávacích oblastí (jednotlivých
výukových témat) je příroda.
Září – Místo, kde žijeme
Říjen – Rozmanitost přírody na podzim
Listopad – Člověk a jeho zdraví
Prosinec – Lidé a čas
Leden – Rozmanitost přírody v zimě
Únor – Lidé kolem nás
Březen – Rozmanitost přírody na jaře
Duben – Lidé a dějiny
Květen – Voda kolem nás
Červen – Rozmanitost přírody v létě, Ekologie

Začlenění průřezových témat
Průřezová témata (PT) tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Se vzdělávacím
obsahem PT jsou žáci OT intenzivněji seznamováni, neboť se vzdělávají prožitkovou formou.
Jedná se o integrační součást realizovaných vzdělávacích obsahů.

Hodnocení žáků
Hodnoceny jsou produkty práce – portfolia, vlastní práce (materiály), prezentace
projektů, eseje, aktivita v hodinách apod.
Hotové úkoly žáci hodnotí nejdříve samostatně (mohou využít dopomoc spolužáka),
následně hodnotí učitel nebo probíhá kolektivní hodnocení. Učitel pomáhá žákům, aby
se naučili hodnotit sami sebe, uměli nacházet a popisovat chyby, nalézat řešení, čímž přebírají
zodpovědnost za vlastní vzdělávání.
Hodnocení je součástí práce každého žáka. Skládá se z 3 částí – 1. tvorba hodnotících
kritérií žaka společně s učitelem, 2.průběžné hodnocení a sebehodnocení při práci (zaměřuje
se na učební pokrok - produktivní hodnotu získanou při procesu učení „badatelské
objevování“, studijní přínos i kompetenční dovednost), 3. závěrečné hodnocení, které vychází
ze sebehodnocení žáka, hodnocení procesu i výsledku dle jasně daných kritérií a indikátorů
193

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
společně žákem a učitelem. Hodnocení (shrnutí) popisným jazykem následně umožní žákovi
pokračovat v nastavené cestě učení, případně změnit neproduktivní postupy, stanovit si
následující cíl, ukotvit učivo ve svém souboru vědomostí a dovedností. Slovní hodnocení
popisným jazykem podporuje vnitřní motivaci k žákovu učení, učení naplno a s radostí.
Při hodnocení žáků učitelem se učitel zaměřuje na individuální pokrok každého žáka.
Slovní hodnocení uváděno na vysvědčení žáků (2x ročně)probíhá a je formulováno dle
Pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu školy. Vysvědčení je popisem výstupu
žákovy práce za určité období, popisem porozumění, praktického použití znalostí a
dovedností, a zároveň návrhem pro následující vzdělávání žáka (učení se z vlastních chyb).

Evaluace výchovně vzdělávacího procesu v OT
Evaluace a autoevaluace programu Svět v souvislostech, který je realizován
v Otevřené třídě, jsou součástí procesu vzdělávání v OT. Evaluace OT doplňuje bod 2.6
Vlastní hodnocení školy uvedené v ŠVP ZV Škola pro život. Jedná se o opětovné posuzování
kvality
podmínek
vzdělávacích,
materiálních,
organizačních,
personálních,
psychohygienických. Průběžným sledováním, zaznamenáváním, vyhodnocováním,
pojmenováním pozitiv a negativ posuzujeme a ověřujeme funkčnost, účinnost a efektivitu
naší výchovně vzdělávací práce. Cílem evaluace je získání zpětné vazby a komplexní
zkvalitňování práce školy v rámci OT.
V průběhu školního roku dochází pravidelně k sebehodnocení žáků, hodnocení práce
žáků učitelem (písemné hodnocení) průběžně během týdne, vždy po ukončení výukového
tematického celku, 2x jako součást vysvědčení (shoda se školským zákonem).

Oblasti evaluace a její zaměření:
a) Soulad realizovaného vzdělávání v rámci ročního plánu Svět v souvislostech s ŠVP ZV
Škola pro život.
b) Naplňování cílů ŠVP, ověřování kvality vzdělávacích podmínek, vytváření bezpečného
prostředí.
c) Efektivita vzdělávacího procesu – průběh.
d) Efektivita vzdělávacího procesu – výstupy.
e) Spolupráce s rodiči. Informovanost veřejnosti.
ad a) Soulad realizovaného vzdělávání v rámci ročního plánu Svět v souvislostech s
ŠVP ZV Škola pro život
Oblasti hodnocení:
soulad obsahu vzdělávání v OT s ŠVP ZV: vzdělávací obsah, evaluační systém;
kvalita zpracování obsahu: cíl, originalita, provázanost, aktualizace vzdělávacího obsahu.
Nástroje:
analýza - srovnání, porady mezi pedagogy i s vedením školy,
hospitace, ankety rodičům, rozhovory s dětmi.
Čas:
průběžně během školního roku.
Zodpovědnost:
ředitelka školy, vedoucí učitelka ZŠ, učitelka OT.
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Výstup:

inovativní koncepce vzdělávání žáků v OT, zápisy z provozních
a pedagogických porad, plán hospitací, hospitační záznamy.

ad b) Naplňování cílů ŠVP, ověřování kvality vzdělávacích podmínek, vytváření
bezpečného prostředí
Oblasti hodnocení:
podmínky věcné, životosprávní, psychosociální, organizační a
řídící, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů,
podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, žáků nadaných.
Nástroje:
analýza - opatření, porady i rozhovory mezi zaměstnanci a
vedením školy, hospitace vedením školy i vzájemné mezi
pedagogy, rozhovory s žáky, rodiči, inventář školy, vybavení
třídy.
Čas:
průběžně během školního roku.
Zodpovědnost:
ředitelka školy, vedoucí učitelka ZŠ, učitelka OT.
Výstup:
inovativní roční plán Svět v souvislostech, zápisy z provozních a
pedagogických porad, plán hospitací, hospitační záznamy,
inventární seznam, seznam zápůjček nábytku a pomůcek.
ad c) Efektivita vzdělávacího procesu - průběh
Oblasti hodnocení:
kvalita naplňování klíčových kompetencí, průběhových
výsledků vzdělávání u žáků, funkčnost podpůrných opatření,
kooperativní učení, prožitková pedagogika, profesionální
dovednosti pedagogů, naplňování ŠVP ZV, tvorba a naplňování
ročního vzdělávacího plánu, sebehodnocení žáků.
Nástroje:
pozorování, analýza – srovnání a vymezení rizik, porady mezi
pedagogy i s vedením školy, hospitace, sebehodnocení učitele,
rozhovory s žáky, rodiči.
Čas:
průběžně během školního roku.
Zodpovědnost:
ředitelka školy, vedoucí učitelka ZŠ, učitelka OT.
Výstup:
inovativní roční vzdělávací plán, zápisy z provozních a
pedagogických porad, plán hospitací, hospitační záznamy,
osobní plán profesního rozvoje učitele a sebehodnocení, PLPP,
IVP, individuální plán.
ad d) Efektivita vzdělávacího procesu – výstupy
Oblasti hodnocení:
naplnění klíčových kompetencí, pedagogická diagnostika žáka,
funkčnost podpůrných opatření, profesionální dovednosti
pedagogů, roční vzdělávací plán OT, naplnění očekávaných
výstupů vzdělávacích oborů.
Nástroje:
rozbor zápisů, odhalení a pojmenování příčin a zvolení
nových postupů, porady mezi pedagogy i s vedením školy,
hospitace, sebehodnocení učitele, rozhovory s žáky, rodiči,
sebehodnocení žáků.
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Čas:
Zodpovědnost:
Výstup:

průběžně během školního roku.
ředitelka školy, vedoucí učitelka ZŠ, učitelka OT.
inovativní roční vzdělávací plán, zápisy z provozních a
pedagogických porad, hospitační záznamy, osobní plán
profesního rozvoje učitele, portfolia žáků, PLPP, IVP,
individuální plán.

ad e) Spolupráce s rodiči. Informovanost veřejnosti.
Oblasti hodnocení:
internetové stránky školy, články v tisku, informační letáky,
schůzky s rodiči a jiná setkávání, účast rodičů na mimoškolních
akcích, společné aktivity rodičů s žáky v rámci zážitkové
pedagogiky.
Nástroje:
analýza – opatření, prezentace školy na veřejnosti – články
v tisku, na www stránkách školy, schůzky a jiná setkávání
s rodiči, společné akce s rodiči, žáky a učiteli školy, rozhovory
s žáky, rodiči.
Čas:
1x měsíčně.
Zodpovědnost:
ředitelka školy, učitelka OT.
Výstup:
počet společných aktivit s rodiči, množství uveřejňovaných
informací rodičům a veřejnosti.

Evaluace na úrovni třídy
Na úrovni třídy provádí pedagog evaluaci školních témat, hodnocení třídy, hodnocení
jednotlivých žáků a hodnocení sama sebe. Na hodnocení se spolupodílejí ostatní pedagogové
a žáci.

Evaluace na úrovni školy
Na úrovni školního programu hodnotíme především podmínky, cíle a záměry ŠVP,
práci pedagogického sboru. Hodnotíme úroveň zpracování pedagogické dokumentace a
záznamy o kontrolách, inspekční zprávy. Zaměřujeme se také na hodnocení informačního
systému směrem k rodičům, veřejnosti a vyhodnocujeme spolupráci s dalšími organizacemi
(PPP, SPC, Policie ČR, složkami IZS, NNO, jinými příspěvkovými organizacemi apod.).
Evaluace na úrovni tříd a školy probíhá zejména na měsíčních poradách a pedagogických
radách školy.

Techniky evaluace a hodnotící metody práce




Rozhovory, konzultace – denně v ZŠ, porady dle plánu, i zapojení žáků.
Diskuse o problémech, úspěších – konkrétní situace, porady dle potřeb pedagogů.
Hospitace učitelkou – dle hospitačních kritérií, následný rozbor.
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Hospitace ředitelkou školy – dle hospitačních kritérií, následný rozbor.
Průběžné pozorování s následným hodnocením práce učitelky, přímá účast učitelek
na akcích, kurzech.
Analýza třídní a školní dokumentace – průběžně, 1x měsíčně tematický plán,
čtvrtletně – roční plán.
Dotazník pro rodiče, zaměstnance – dle potřeb.
Pozorování průběhu a hodnocení výsledků práce učitelky s žáky na základě školního
vzdělávacího programu
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