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Identifikační údaje 
Název ŠVP 

Školní vzdělávací plán zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího plánu pro žáky s lehkým mentál. postižením    

Škola  sounáležitosti a tolerance 
 

Předkladatel 

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace 
 

 adresa školy: Dlouhá 54, Nový Jičín  PSČ 741 01 

 

 jméno, titul ředitele školy: Milan Pernický, Mgr. 
 

 adresa: Dlouhá 54, 741 01, Nový Jičín 

 

 kontakty škola: tel: 556 708 193, e-mail : ss.novyjicin@quick.cz 

 

 IČO : 70640700    IZO:  600 026 45 

 

Zřizovatel 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava 

 

 adresa: 28. října 117, 702 18, Ostrava 

 

 kontakty: tel: 595 622 222, fax: 595 622 126, www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

  

 koordinátor tvorby ŠVP:  Květoslava Konečná, Mgr.  / učitelka / 

Platnost:   1.9.2010 
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Charakteristika školy 
Umístění školy 

 
Škola je speciálně pedagogické zařízení. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Poskytuje základní vzdělávání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy učení, poruchy 

chování, kombinované vady a autismus. 

 

Škola má v Novém Jičíně jedno odloučené pracoviště: 

- Mateřská škola s jednou třídou - K Nemocnici 78, Nový Jičín – pro děti se zdravotním znevýhodněním 

 

Veškeré následující údaje a charakteristiky se vztahují pouze na ZŠ (praktickou – dále již pouze ZŠ) a zčásti ke třídám ZŠ speciální. 

 

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji městské části Nový Jičín- Dolní Předměstí.  Škola sousedí se Základní školou Dlouhá 56 a 

jejím sportovním stadionem, zčásti je obklopena panelovými a rodinnými domy, zčásti poli, zelenými plochami a školní zahradou. Škola je 

poměrně nová, neboť první její část byla zkolaudována v roce 1987 a přístavba byla dokončena v roce 1990. 

Dostupnost školy je dobrá. V blízkosti školy je zastávka městské dopravy, kterou využívají jak žáci z Nového Jičína, tak i žáci ze 

spádových obcí, kteří přijíždějí na autobusové nádraží. Po dohodě jsou linky nastaveny tak, že plně vyhovují potřebám dojíždějících žáků. 

 

Velikost školy 

 
Ve škole se vzdělává v průměru 100 žáků, z toho 86 žáků v ZŠ a 14 žáků v ZŠ speciální. Škola je úplná s 1. – 9. postupným ročníkem ZŠ 

a s 1. a 2. stupněm ZŠ speciální. Počet žáků ve třídách ZŠ a ZŠ speciální se pohybuje v rozmezí šesti a čtrnácti. 
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Areál a vybavení školy  

 
V budově školy je 16 kmenových učeben, z nichž se však v současnosti využívá pouze 10. 

Ostatní učebny jsou využity jako odborné učebny nebo učebny relaxační, neboť jsou vybaveny stoly pro hru stolního tenisu. Všechny 

kmenové učebny jsou vybaveny polohovatelnými jednomístnými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby výuky. Žáci 1. stupně mají 

ve třídách odpočinkový a hrací prostor. 

K dispozici je školní výdejna stravy se školní jídelnou. 

Žáci navštěvující školní družinu mají k dispozici dvě propojené místnosti, z nichž jedna slouží k praktickým činnostem a druhá ke hrám a 

relaxaci. 

Žáci i učitelé mohou využít školní knihovnu a to jak k výuce, tak i pro vypůjčování knih. 

Pro výuku výtvarné výchovy a některé specifické činnosti pracovního vyučování je určena odborná učebna výtvarné výchovy. 

Škola má specializovanou počítačovou učebnu se šesti počítači s připojením na internet. Učebna slouží jak k povinné výuce, tak i 

zájmovým kroužkům. 

Pro potřeby pracovního vyučování je naše škola vybavena velmi dobře. V budově školy jsou umístěny dřevodílna, kovodílna a menší 

dílna pro 1. stupeň, dále učebna šití, cvičná kuchyň a pracovna pro pěstitelské práce. Pro praktické činnosti je u školy pěstitelská zahrada. 

K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy slouží menší tělocvična, dále relaxační tělocvična vybavená bazénem s míčky a 

posilovna vybavená rotopedy a posilovacími stroji. Pro venkovní sportovní aktivity naše škola využívá sportovní stadion vedlejší školy, za který 

platíme roční nájem. 

Pro výuku hudební výchovy využíváme dvě hudebny, jednu pro 1. a jednu pro 2. stupeň. 

Obě tyto hudebny slouží rovněž jako televizní místnosti s videem a CD přehrávačem. 

Ve škole jsou zřízeny ještě odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, učebna pro výuku dějepisu a zeměpisu a učebna pro výuku 

přírodopisu. 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

Ve škole pracuje 10 učitelů, kteří mají plnou kvalifikaci pro tento typ školského zařízení. Dále ve škole pracuje asistentka pedagoga pro 

žáky sociálně znevýhodněné a dvě asistentky pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školní družině pracuje jedna 

vychovatelka rovněž plně kvalifikovaná pro tento typ školského zařízení. Všichni pedagogičtí pracovníci si povinně rozšiřují své znalosti a 

praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a 

správce počítačové učebny. 
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Charakteristika žáků 

 
Všichni žáci naší školy pocházejí z Nového Jičína a spádových vesnic. Školu také navštěvuje několik žáků umístěných v DD v Novém 

Jičíně. 

Do školy jsou vřazováni žáci se sníženými rozumovými schopnostmi, děti se závažnými poruchami učení opakovaně selhávající při 

výuce na ZŠ a děti nezvládající učivo běžné ZŠ z důvodů daných komplikovaným rodinným a sociálním prostředím. Ve škole jsou integrováni i 

žáci s kombinovanými vadami a autismem. 

Mezi žáky se projevuje velká diferenciace v jejich možnostech a schopnostech při osvojování si teoretického učiva i při získávání 

praktických návyků a dovedností. 

 

Vřazování žáků  
Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a na doporučení pediatra. Na základě 

těchto dokladů vydá ředitel školy rozhodnutí o vřazení žáka. 

V některých případech je možné přijmou dítě na tzv. diagnostický pobyt v délce trvání 2 – 5 měsíců. Během tohoto období jsou důsledně 

sledovány žákovy výkony, dovednosti a rozumové schopnosti včetně projevů chování. Výsledkem těchto zjištění je rozhodnutí o vhodnosti 

zařazení žáka na naši školu nebo jeho návrat do školy kmenové. 

V některých případech jsou pro konkrétní žáky ve spolupráci s SPC vypracovány individuální vzdělávací plány. 

Koexistence ZŠ a ZŠ speciální v rámci jednoho zařízení umožňuje jejich vzájemnou prostupnost, tzn. možnost případného přeřazování 

žáků z jednoho typu školy do druhého případně integraci žáků ZŠ ve třídách ZŠ speciální a naopak. 

 

Dlouhodobé projekty 

 
V průběhu tohoto školního roku vstoupí naše škola do příprav na realizaci projektu EU Peníze školám. V rámci projektu chceme 

modernizovat počítačovou síť ve škole, zvýšit odbornost pedagogů a zejména vytvořit zásobárnu učebních pomůcek a materiálů vycházejících 

z potřeb našich žáků a plně zohledňujících speciální potřeby našich dětí.  

 
Vize pro blízkou budoucnost: 

- v rámci projektu EU Peníze školám modernizace počítačové sítě školy 

- vybavení a zprovoznění multimediální učebny 

- zajištění bezbariérovosti co největší části školy 
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  
 

Naším asociovaným partnerem je Městský úřad v Novém Jičíně. Pro příští roky bychom toto partnerství chtěli zachovat a dále 

spolupracovat. Každým rokem získáváme Grant města, který nám umožňuje pořádat řadu akcí pro děti a s dětmi. Od Městského úřadu 

očekáváme pomoc v oblasti propagace naší školy na veřejnosti a dodávání propagačních materiálů o regionu Novojičínska. My se snažíme tyto 

materiály využít k propagaci našeho města a okolí. 

Podporují nás sponzoři, kteří svými finančními částkami a věcnými cenami přispívají k ocenění našich žáků při školních i mimoškolních 

aktivitách. Jedná se především o ALVE a.s. se sídlem ve Veřovicích a další soukromé osoby činné v podnikání. 

Dále využíváme místního tisku „ Novojičínský deník“ a regionální televize Polar k propagaci naší školy na veřejnosti. 

Škola se prezentuje na webových stránkách. 

Rodiče se mohou informovat o dění ve škole kdykoli telefonicky, při předem sjednaných návštěvách a v rámci konzultačních hodin u 

výchovného poradce a jednotlivých učitelů. Rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet přímo na vedení školy. Školu mohou rovněž navštívit 

při akcích, které jsou pro ně dětmi pořádány. 

Třídní schůzky se konají pravidelně 4 x ročně. 

Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovná poradkyně mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímací řízení, pro 

zájemce i individuální konzultace při hledání vhodného učebního oboru. 

Učitelé nižších ročníků ZŠ a tříd ZŠ speciální jsou zvyklí řešit aktuální problémy s rodiči prakticky denně. 

Ve škole je ustanovena Rada školy, ve které mají rodiče své dva volené zástupce. 

Specifikem tohoto typu školy je absolutní nezájem o spolupráci určité části rodičů. Ti jsou pak opakovaně zváni do školy a v rámci 

možností motivováni k odpovědnějšímu přístupu ke vzdělávání vlastních dětí a k pozitivnímu vztahu ke vzdělávacím i jiným institucím. Velkou 

pomocí v této oblasti je činnost pedagogické asistentky pro žáky sociálně znevýhodněné. Snažíme se vzbuzovat zájem rodičů o školu pořádáním 

netradičních a zajímavých akcí a setkání pro děti, jako např. spaní ve škole, společné výlety, vystoupení pro rodiče, drakiády, projektové dny se 

zaměřením na lidové zvyky a tradice apod. 

Ve výjimečných případech jsou problémy v rodinném prostředí a neplnění školních povinností řešeny ve spolupráci s příslušnými sociálními 

odbory či Policií ČR. 
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Charakteristika ŠVP ZŠS 
 

Školní vzdělávací program základní školy speciální (dále jen ŠVP ZŠS) vychází z koncepce přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro obor 

vzdělání základní škola speciální, upravuje vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a je součástí ŠVP Škola sounáležitosti a tolerance, 

který upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Při tvorbě ŠVP ZŠS jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a 

požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností a schopností, tedy na 

zdůrazňování jejich kladů a dosažených výkonů na úkor negativního popisu jejich neschopnosti. 

 

 

Zaměření školy 
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků se zdravotním postižením a poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které žáci uplatní 

v praktickém životě. 

Vycházíme z rozdílných rozumových schopností žáků, kteří často mají kromě mentálního postižení i další problémy – postižení tělesné, smyslové či 

poruchu autistického spektra a z odlišnosti prostředí, ze kterého k nám přicházejí (přímo z rodiny, z mateřské školy, ze speciální mateřské školy, při 

neúspěchu z běžných základních škol).  

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je realizováno v samostatných speciálních třídách, kde je poskytováno žákům s takovou 

úrovní rozumových schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v RVP ZV ani RVP ZV – LMP, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně 

upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. 

Základní škola speciální může být až desetiletá a člení se na 1. stupeň, který tvoří 1.- 6. ročník a 2. stupeň, který tvoří 6.-10. ročník. Vzdělávací 

požadavky přizpůsobujeme schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Učivo redukujeme na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. 

Umožňujeme žákům se zájmem o hudební, výtvarné, pohybové a jiné aktivity pracovat v zájmových kroužcích, vyhledáváme a rozvíjíme jejich 

přirozený talent a posilujeme tak sebevědomí žáků a zároveň žáky orientujeme pozitivním směrem k vyplnění volného času.  

Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na 

elementární uživatelské úrovni. 

Společnými akcemi všech žáků, projektovými dny, vystoupeními a soutěžemi v různých oborech a zájmových oblastech naplňujeme motto naší školy 

– pěstovat u dětí sounáležitost a toleranci, pomáhat si a tím se vzájemně obohacovat a umožnit dětem žít plnohodnotný život. 

Učíme žáky rozpoznávat základní situace ohrožující tělesné i duševní zdraví a vedeme je k osvojování poznatků a dovedností těmto situacím 

předcházet. 

Pro vzdělávání žáků vytváříme optimální podmínky a především přátelskou atmosféru. Vytváříme takové pracovní klima, aby žáci školu navštěvovali 

rádi, aby se v ní cítili bezpečně, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. 

 

 



8 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZŠS.  

Cílem a smyslem vzdělávání žáků se středně těžkým  mentálním postižením je utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Vzhledem 

k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků. 

Pomocí systému záměrů, konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit se snažíme dosáhnout optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality 

jejich života s přihlédnutí k možnostem daným povahou a stupněm postižení. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního 

vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, ale získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro další etapy života. Jejich vytváření musí důsledně 

respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků. Snahou ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je vybavit je souborem 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná.  

Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, 

sociální a personální, pracovní. 

Na konci základního vzdělávání žák dosahuje úrovně klíčových kompetencí podle schopností a v rámci svých možností. 
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Kompetence pracovní Strategie vedoucí k formování kompetence pracovní  
Na konci základního vzdělávání žák: 

 má osvojené hygienické návyky, zvládá 

sebeobsluhu podle svých možností 

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a 

postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech 

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, 

podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen 

vytrvat při jeho plnění 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými 

pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

 přijímá posouzení výsledků své práce 

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, 

hygieny práce a ochrany životního prostředí při 

pracovních činnostech podle naučených 

stereotypů 

 seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí práce o pro odborné 

řemeslné práce, s jejich funkcí a názvoslovím 

 vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů, podle schopností dětí 

posilujeme a rozšiřujeme základní pracovní dovednosti nápodobou a dodržováním 

pracovního postupu učitele 

 pozitivní vztah žáka k výsledkům své práce formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, 

údržbě a úpravách školy a okolí, účastí na výstavkách, soutěžích i prací na drobných 

dárcích v rámci projektů prezentace školy na veřejnosti 

 učíme žáka znát pracovní režim, řád odborných učeben, školní řád i zásady první pomoci, 

vyžadujeme jejich dodržování, formou modelových situací a dramatizace seznamujeme 

žáka se základními pravidly chování na pracovišti, důsledně dbáme na dodržování pravidel 

a zásad bezpečnosti a hygieny práce 

 zadáváním pracovních činností ve skupinkách a společným hodnocením učíme žáka 

pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho komunikační schopnosti 

 učíme žáka pracovat podle plánků a technických výkresů, vytvářet si vlastní řešení a 

postupy 

 volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratším časovém úseku, hodnotíme i dílčí 

výsledky 

 vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních 

možností a schopností při profesní orientaci 

 v rámci učebních oblastí „člověk a společnost“ a „Člověk a svět práce“ rozšiřujeme 

povědomí žáka o historii a současnosti jednotlivých řemesel 

 v rámci učební oblasti „Člověk a společnost“ seznamujeme žáka se situací na pracovním 

trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání 

 formou modelových situací a dramatizace učíme žáka komunikaci na úřadech, 

s nadřízenými a při přijímacích pohovorech 
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Kompetence komunikativní Strategie vedoucí k formování kompetence komunikativní 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým 

schopnostem 

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých 

možností 

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady 

vhodným způsobem 

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály 

 zvládá jednoduchou formu písemné 

komunikace 

 vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou 

formou obhajuje svůj názor 

 využívá pro komunikaci běžné informační a 

komunikační prostředky 

 využívá získané komunikační dovednosti 

k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

 kladením otevřených otázek vedeme žáka k vyjadřování celými větami a tento způsob 

vyjadřování důsledně vyžadujeme 

 vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správné formulaci 

otázek 

 vytváříme sociálně únosnou formu řeči, omezujeme vulgárnosti ve výrazech žáka 

 žákovi vždy poskytneme dostatečný časový prostor k vyjádření 

 předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů 

 ve výuce používáme metody tichého čtení a kooperativního učení 

 podle individuálních schopností pěstujeme dovednost písemné a elektronické komunikace 

( práce s telefonem, mobilem, školní internetová pošta) 

 technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory 

 podněcujeme žáka k vyjadřování názorů a postojů, připouštíme konstruktivní dialog na 

jakékoli téma 

 vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu příkladem 

 formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace 

 při tvorbě prezentací a projektů podněcujeme žáka ke skupinové práci, k respektování 

komunikačních bariér a odlišností 

 podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami a snažíme se tak odstraňovat 

nežádoucí komunikaci mezi žáky 

 pomocí netradičních forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám 

pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých 

 umožňujeme zapojení žáka do soutěží na úrovních vycházejících z jeho možností  
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Kompetence sociální a personální Strategie vedoucí k formování kompetence sociální a personální 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 má základní představu o vztazích mezi lidmi 

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 uplatňuje základní návyky společenského 

chování 

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, 

respektuje druhé lidi 

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je 

seznámen s jeho možnými důsledky 

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického 

i fyzického zneužívání vlastní osoby 

 prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování 

v neznámém prostředí 

 máme jasná pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo ni, upevňujeme je také 

navozováním modelových situací, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na 

formulaci těchto pravidel 

 prostřednictvím pokud možno bezprostřední klasifikace a hodnocení, zdůvodňováním 

pochval a sankcí, vyhodnocováním soutěží třídních i školních dáváme i žáku 

problémovému možnost zažít úspěch, výsledky práce žáka prezentujeme na nástěnkách, na 

webových stránkách školy i v regionálním tisku 

 pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností 

žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti 

 poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně celé 

školy 

 upozorňujeme a diskutujeme o narušování dobrých vztahů mezi dětmi a na příkladech 

z literatury, médií i reálného života poukazujeme na problematické vztahy dospělých 

 vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině 

různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti 

 prostřednictvím skupinové práce, sociálních her, soutěží, kulturních vystoupení, prezentací 

vlastních dovedností, podílem na přípravě akcí pro mladší spolužáky vedeme žáka ke 

vzájemné pomoci 

 připravujeme žáka na život v dospělosti jako na dobu nejen větší osobní svobody, ale i 

větší zodpovědnosti – seznamováním se zákony a tresty za jejich porušování 

 využíváme také práci preventisty v oblasti sociálně patologických jevů, práci výchovného 

poradce, spolupráci s SPC a psychology 

 integrace žáků s různým postižením v budově naší školy pěstuje u žáka vnímavost 

k potřebám jiných lidí 

 posilováním sebeúcty a základního právního vědomí se snažíme eliminovat možnosti 

psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině 
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Kompetence občanské Strategie vedoucí k formování kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 využívá osvojené návyky a dovednosti 

k zapojení se do společnosti 

 má povědomí o základních právech a 

povinnostech občanů 

 dodržuje základní společenské normy a 

pravidla soužití 

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy 

chování zdravého životního stylu a ochrany 

životního prostředí 

 dokáže se chovat v krizových situacích i 

v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

 

 opakovaně a přiměřeně věku seznamujeme žáka se školním řádem, Ústavou ČR, 

vyhláškami, zákony, budujeme jeho právní povědomí 

 důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití vytváříme základní rámec 

školních i společenských norem 

 uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní 

povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti 

 seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním příkladem 

ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům 

 na modelových i praktických situacích učíme žáka poznávat a vyhodnocovat pozitivní a 

negativní projevy chování 

 formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním 

důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a 

formuláři 

 důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého 

člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy 

netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy 

 pořádáním besed a tematických diskuzí s odborníky vedeme žáka k pochopení významu 

zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových 

látek 

 upozorňujeme žáka na možnost vzniku krizových situací, vedeme ho k jejich zvládání 

pomocí besed s policií, pobyty v přírodě, nácviku evakuace školy apod. 
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Kompetence k řešení problémů Strategie vedoucí k formování kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 překonává problémy přiměřeně ke svým 

možnostem 

 řeší známé a opakující se situace na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností 

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí 

naučených stereotypů i získaných zkušeností 

 nenechá se při řešení problému odradit 

nezdarem 

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení 

problému 

 průběžným rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat 

konkrétní problémy a jejich závažnost 

 vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů 

 postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových 

řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů 

 vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů 

 vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání 

souvislostí a totožných postupů 

 formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému 

úsudku a rozhodování 

 jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky 

svých rozhodnutí 

 soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a 

důvěru k vlastním rozhodnutím 

 otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních 

problémů 

 snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a 

k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu 

 exkurzemi, besedami, prvky dramatizace učíme žáka zvládat krizové situace – důležitá 

telefonní čísla, ochrana člověka za mimořádných situací 

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

k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě 

vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 
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Kompetence k učení Strategie vedoucí k formování kompetence k učení 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá 

je ke svému vzdělávání 

 používá učebnice, učební materiály a učební 

pomůcky 

 dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o 

koncentraci na učení 

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, 

má zájem o získávání nových poznatků 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení 

s konkrétními situacemi každodenního života 

 ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických 

situacích 

 při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup a speciální metody zohledňující jeho 

úroveň a míru znevýhodnění 

 k osvojování metod a vytváření vlastních strategií využíváme her, soutěží, experimentů a 

názorných demonstrací 

 učíme žáka získávat informace z více zdrojů – učební a informační texty, knihovna, 

výukové programy, internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry 

 vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a v praktických a 

opakovaných činnostech ho učíme odlišovat podstatné od nepodstatného 

 motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, 

pokroky a další možnosti, hodnotíme žáka za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli za to, 

co neumí 

 společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání 

vlastních možností, schopností i limitů 

 vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu 

 zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

 pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a 

modifikujeme 

 umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce – třídní a školní výstavy, soutěže, 

projekty, skupinové a individuální práce a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků 

 na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání 

na praktický život – trh práce, problematika nezaměstnanosti a motivujeme ho 

k následnému odbornému vzdělávání 
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Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou a významnou součástí základního vzdělávání. 

Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a 

hodnot. 

Zařazení průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou 

v osobnostním a charakterovém rozvoji žáků s lehkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. 

Průřezová témata jsou začleněna do vzdělávacího plánu 1. i 2. stupně. Realizují se jednak jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího 

předmětu, jednak formou projektových dnů a také v akcích pořádaných školou nebo jinými školami. 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Charakteristika  

 
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, je praktické a má 

každodenní využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. 

Specifikou OSV je, že učivem se stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím 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.  

Tematické okruhy OSV jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a morální rozvoj. Uskutečňujeme je prakticky, 

prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, počítáme s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může 

objevit odmítání témat či technik, ostych, případně že některé hry tzv. nevyjdou. Právě tyto okamžiky jsou velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost 

k přemýšlení o tom, co se děje. 

 

 



16 

 

 

Přínos OSV 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 

 utváří základní dovednosti komunikace 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráci 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů) 

 

          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 akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 

 

 

 

Osobnostní rozvoj: 

 

1. Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování 

Realizace: Projektový den na téma Podzim – hry s ochutnáváním a poznáváním ovoce a zeleniny, vyjadřování vlastních pocitů z podzimu 

                   Besídka vánoční a ke Dni matek – nácvik říkadel, písní, tanečků 

 

2. Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času 

Realizace: Projektový den na téma Zvířata, domácí mazlíčci 

 

3. Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací 

Realizace – Vystoupení na besídkách a Vítání jara 
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Sociální rozvoj: 

 

1. Poznávací schopnosti – vzájemné poznávání se ve třídě, skupině 

Realizace: nácviky vystoupení na besídkách a Vítání jara, účast na společných akcích – Slavíček, sportovní soutěže 

 

2. Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc 

Realizace: Beseda s hasiči, beseda s policií 
 

3. Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků. Komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, odmítání, prosba, přesvědčování, 

řešení konfliktů, podřízení se) 

Realizace: začlenění do vyučovacího předmětu Řečová výchova 

 

4. Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci 

Realizace: účast na soutěžích Slavíček, Malování na chodníku, stolní tenis, dopravní soutěž 

 

Multikulturní výchova 

 

Charakteristika: 
Průřezové téma Multikulturní výchova (dále jen MKV) umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 

MKV 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. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně 

poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak 

pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.  

MKV 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. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, zabezpečuje takové klima, kde se budou všichni cítit 

rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Tím přispívá 

k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“.  
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Přínos MKV 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 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých,  

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není 

nadřazená jiné 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám 

  ovlivňuje jednání žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

 pomáhá uvědomit si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné)intolerance s principy života v demokratické společnosti 

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se spolupodílí na utváření vztahů společnosti k minoritním skupinám 

 

 

1. Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, respektování zvláštností různých etnik 

Realizace: Projektové dny Vánoce, Velikonoce, besídka pro maminky, integrace do předmětu Hudební výchova 

 

2. Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování, ale i konflikty vyplývající 

z jejich odlišnosti), důležitost jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování 

Realizace: beseda s policií, integrace do předmětu Řečová výchova, Prvouka, Vlastivěda 
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Environmentální výchova 

Charakteristika: 
Průřezové téma environmentální výchova (dále jen EV) vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. 

Umožňuje sledovat vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci 

žáka 

 

Přínos EV k rozvoji osobnosti žáka: 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování 

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy  

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí  

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 podněcuje aktivitu, toleranci a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

1. Ekosystémy – les, pole, město, vesnice v místních podmínkách 

Realizace: cvičení v přírodě, integrace do Prvouky a Přírodovědy 

 

2. Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady; ochrana přírody a kulturních památek; doprava a životní prostředí 

Realizace: Projektový Den Země, účast na dopravní soutěži, projektový Den státu 

 

3. Vztah člověka k prostředí – zajišťování ochrany životního prostředí v obci; prostředí a zdraví 

Realizace: Projektový Den Země, beseda s policií, integrace do Přírodovědy 
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Učební plán pro 1. stupeň ( 1. – 6. ročník ) 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací  

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 

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

Celkem 

předměty 

 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Čtení Čtení 3 3 3 2 2 3 16 - 

Psaní Psaní 1 1 2 2 2 2 10 - 

Řečová výchova 
_____ 

2 2 2 2 2 2 12 - 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika Počty 2 2 2 2 2 2+1 12 1 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - 0+1 1 1 2 1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 3 3 4 16 - 

Člověk a společnost 
Věcné učení 

- - - - - - - - 

Člověk a příroda - - - - - - - - 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 12 - 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 6 - 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Zdravotní výchova - - - - - - - - 

Tělesná výchova Tělesná výchova 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 18 6 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 3 3 4 4+1 4+1 21 2 

Celková povinná časová dotace 20 20 21 23 24 27 135  

Z toho disponibilní časová dotace 1 1 1 2 2 3 - 10 
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Učební plán pro 2. stupeň ( 7. – 10. ročník ) 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací  

obor 

Vyučovací 

předmět 

               Ročník 

     7.           8.            9.          10. 

Celkem 

předměty 

 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Čtení Čtení 3 3 3 3 12 - 

Psaní Psaní 2 2 2 1 7 - 

Řečová výchova Řečová výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 4 4 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika Počty 3 3 3 3 12 - 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 1 1 4 - 

Člověk a jeho svět Prvouka - - - - - - 

Člověk a společnost Vlastivěda 2 2 2 2 8 - 

Člověk a příroda Přírodověda 3 3 3 3 12 - 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 - 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 - 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Zdravotní výchova - - 1 1 2 - 

Tělesná výchova Tělesná výchova 3+1 3+1 3+1 3+1 12 4 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6 5+1 5+1 6+1 22 3 

Celková povinná časová dotace 28 28 29 29 114 - 

Z toho disponibilní časová dotace 2 3 3 3  11 
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Učební osnovy 
 

Čtení 
 

 

Charakteristika předmětu: 

 
Předmět Čtení je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tato vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj 

probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Tato vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 

vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. 

 

Předmět Čtení učí žáky postupně osvojovat si písmena, slova a věty a vede je k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného 

krátkého textu s porozuměním. Povzbuzuje u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů informací. 

 

V 1. až 3. ročníku je předmět dotován 3 hodinami týdně  

 

Ve 4. a 5ročníku je předmět dotován 2 hodinami  

 

V 6. až 10. ročníku je předmět dotován 3 hodinami týdně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

 
Předmětem čtení rozvíjíme u žáků kompetence: 

 

komunikativní tím, že 

 vedeme žáky k porozumění sdělení a reakci na ně podle svých možností 

 učíme žáky chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

občanské tím, že 

 učíme žáky využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

k učení tím, že 

 osvojujeme a rozvíjíme základy čtení, užívání čtení ke svému vzdělávání 

 umožňujeme žákům zvládnout elementární způsoby práce s počítačem 

 učíme žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 vedeme žáky používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 učíme žáky chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

pracovní tím, že 

 osvojujeme a upevňujeme hygienické návyky při čtení 

 učíme žáky podle instrukcí plnit jednoduché úkoly 

 vedeme žáky k soustředění se na pracovní výkon a schopnosti vytrvat při jeho plnění 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu čtení 1. stupeň 1. období 

 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

 číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik 

 tvořit věty podle obrázků 

 orientovat se na stránce i řádku 

 chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem 
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Čtení 1. stupeň, 1. období 
VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 dbát na správnou výslovnost 

 číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova 

ze slabik 

 tvořit věty podle obrázků 

 orientovat se na stránce i řádku 

 chápat obsah krátkých vět doplněných 

obrázkem 

 

 

 příprava na čtení, seznámení s leporely, motivace ke čtení 

 čtení obrázků v řádku 

 orientace na stránce 

 tvoření vět k obrázkům  

 chápání obsahu vět 

 hláska a písmeno a,A,i,I ve funkci spojky mezi obrázky 

 dělení slov na slabiky 

 skládání slov ze slabik 

 analyticko-syntetické činnosti 

 vyvození hlásky a písmene s pomocí říkanky a obrázků 

 hláska a písmeno m, M, v, V,l,L,t,T,s,S,j,J 

 slabiky ma,má,Má,mi,MI,va,Vá,vi,Ví 

 hláska a písmeno e, E, slabika me, Me, Mé,ve,Vé 

 čtení dvojslabičných slov: máma, máme, mami 

 hláska a písmeno o,O,u,U,l,L,y,Y slabiky s těmito písmeny 

 čtení dvojslabičných slov s dosud procvičovanými slabikami 

 čtení krátkých vět doplněných obrázkem 

 čtení psacích písmen a psaných slabik 

 poslech a recitace veršů a říkadel 

 naslouchání – koncentrační cvičení 

 poslech pohádek a vyprávění 

 dramatizace 
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Vzdělávací obsah předmětu čtení 1. stupeň 2. období 

 
Očekávané výstupy - 

žák by měl 

 zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen 

 rozlišit stejně znějící slova různého významu 

 umět reprodukovat krátký text podle instrukcí a návodných otázek 

 orientovat se ve větě 

 číst s porozuměním jednoduché věty 

 přednášet krátké říkanky a básničky 

Čtení 1. stupeň, 2. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

 zvládat čtení probraných tiskacích i 

psacích písmen 

 rozlišit stejně znějící slova různého 

významu 

 umět reprodukovat krátký text podle 

instrukcí a návodných otázek 

 orientovat se ve větě 

 číst s porozuměním jednoduché věty 

 přednášet krátké říkanky a básničky 

 upevňování čtení slov zvládnutých v 1. období 

 čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou – mám, sám,tam 

 osvojování a upevňování hlásek a písmen p,P,a,A,š,Š,d,D,z,Z,k,K 

 čtení dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými slabikami 

 čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov, která mají zavřenou 

slabiku na konci 

 čtení vět obsahujících snadná slova s přiměřeným obsahem 

 diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání 

 postupné osvojování hlásek a písmen b,B,c,C,r,R,č,Č,h,H,ou,ž,Ž 

 čtení dvojslabičných i víceslabičných slov s otevřenými i uzavřenými 

slabikami na konci 

 čtení snadných textů s porozuměním 

 orientace ve větě tichým čtením 

 poslech vyprávění 

 prohlížení a čtení dětských časopisů 
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Vzdělávací obsah předmětu čtení 2. stupeň 

 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 číst všechna tiskací i psací písmena 

 zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 

 orientovat se ve čteném textu 

 zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text 

 přednášet říkanky a básničky 

 získat pozitivní vztah k literatuře 

 orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků 

 

Čtení 2. stupeň 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl  

 číst všechna tiskací i psací písmena 

 zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 

 orientovat se ve čteném textu 

 zapamatovat si obsah přečteného textu a 

umět reprodukovat snadný krátký text 

 přednášet říkanky a básničky 

 získat pozitivní vztah k literatuře 

 orientovat se v jednoduchých návodech 

podle obrázků 

 postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen f,F,g,G,ř,Ř,ch,CH 

 čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slov se 

skupinami di, ti, ni,dě, tě, ně,bě,pě,vě,mě 

 čtení slov, vět a obsahově přiměřených snadných textů 

 čtení slabik a slov, které žíci sami píší 

 práce s textem – prohlubování čtenářský dovedností, tiché čtení 

s porozuměním opakování a upevňování čtenářských dovedností 

 obrázkové knihy, noviny, časopisy 

 návody s obrázky k použití výrobků a k činnostem 

 poslech a reprodukce – poslech příběhů, pohádek, reprodukce přečteného, 

recitace, dramatizace, využití PC 

 literární druhy – literatura pro děti a mládež 

 základ. liter.pojmy – rozpočitad., hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 

pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadlo, film, herec 

 sociální čtení 
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Psaní 
 

Charakteristika předmětu: 

 
Předmět Psaní je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tato vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj 

probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Tato vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 

vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. 

Předmět Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku, a tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických 

dovedností, postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace. 

 

V 1. a 2.ročníku  je předmět dotován  1 hodinou  týdně  

Ve 3.až 9.ročníku je předmět dotován 2 hodinami  

V 10. ročníku je předmět dotován  1 hodinou  týdně 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Předmětem psaní rozvíjíme u žáků kompetence: 

komunikativní tím, že 

 vedeme žáky ke zvládnutí jednoduché formy písemné komunikace 

 učíme žáky využívání běžných informačních a komunikačních prostředků pro komunikaci 

občanské tím, že 

 motivujeme žáky k využívání osvojených návyků a dovedností k zapojení do společnosti 

k učení tím, že 

 osvojujeme a rozvíjíme základy psaní a využívání je ke svému vzdělávání 

 umožňujeme žákům zvládnout elementární způsoby práce s počítačem 

 učíme žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 vedeme žáky k dodržování návykových stereotypů učení a ke koncentraci na učení 

pracovní tím, že 

 vedeme žáky k soustředění se na pracovní výkon a schopnosti vytrvat při jeho plnění 

 učíme žáky přijímat posouzení výsledků své práce 

 osvojujeme a upevňujeme hygienické návyky při psaní 
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Vzdělávací obsah předmětu psaní 1. stupeň 1. období 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 dodržovat správné držení psacího načiní 

 vyvodit písmena podle obrázků 

 odlišovat délku samohlásek 

 psát velká hůlková písmena 

 psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 

 zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním 

 napsat hůlkovým písmem své jméno 
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Psaní 1. stupeň, 1. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 dodržovat správné držení psacího 

načiní 

 vyvodit písmena podle obrázků 

 odlišovat délku samohlásek 

 psát velká hůlková písmena 

 psát a spojovat písmena a tvořit 

slabiky 

 zvládat základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 napsat hůlkovým písmem své 

jméno 

 rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky, grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 směrová orientace, orientace na řádku a na stránce 

 nácvik správného držení psacího náčiní 

 základní hygienické návyky při psaní 

uvolňovací cvičení:  

  čmárání  

 kroužení 

 horní a dolní oblouky oběma směry 

 horní a dolní oblouky opakovaně 

 vodorovné čáry zleva doprava 

 svislé čáry zleva doprava 

 svislé čáry shora dolů a zdola nahoru 

 smyčky, ovály, vlnovky 

 šikmé čáry na obě strany – „zuby na pile“ 

 horní a dolní zátrh 

 rozeznávání hlásek a písmen 

 psaní psacího písma a hůlkového písma (samohlásky + souhlásky M,m, l, v, t, s, 

j) 

 opis a přepis slabik, slov s procvičenými písmeny 

 psaní podle diktátu 

 psaní jednoduchých slovních spojení 
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Vzdělávací obsah předmětu psaní  1. stupeň  2. období 

 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 psát písmena, která umí číst psacím nebo hůlkovým písmem 

 opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 

 psát písmena a slabiky podle diktátu 

 opsat číslice 

 

Psaní 1. stupeň, 2. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 psát písmena, která umí číst psacím nebo 

hůlkovým písmem 

 opisovat a přepisovat slabiky a 

jednoduchá slova 

 psát písmena a slabiky podle diktátu 

 opsat číslice 

 

 rozvíjení grafomotorických dovedností 

 cvičení jemné motoriky 

 uvolňovací cviky 

 správné držení psacího náčiní 

 upevňovat správné sezení při psaní 

 psaní malých písmen probíhá současně s nácvikem písmen ve čtení (p, n, 

š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž) 

 psaní velkých písmen, která se tvarem podobají písmenům malým  

 psaní slabik s nově procvičenými písmeny 

 opis, přepis slabik, slov se snadným hláskovým složením 

 psaní slabik a snadných slov podle diktátu 

 psaní slovních spojení 

 v individuálních  případech psaní hůlkového písma 

 psaní číslic 
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Vzdělávací obsah předmětu psaní  2. stupeň   
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 dbát na čitelný písemný projev 

 psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu 

 opsat slova a jednoduché věty 

 napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 

 napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru 

 psaní číslic i podle nápovědy 

Psaní 2. stupeň 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 dbát na čitelný písemný projev 

 psát slabiky a jednoduchá slova i podle 

diktátu 

 opsat slova a jednoduché věty 

 napsat nebo opsat jednoduché sdělení 

podle předlohy 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 

 napsat nebo opsat běžné písemnosti – 

adresu, přání, dopis podle vzoru 

psaní číslic i podle nápovědy 

 docvičení malých písmen f, g, ch, ř 

 nácvik a psaní velkých psacích písmen (U, E, J, H, K, P, B, R, Ř, T, F, S, 

Š, L, D, G, CH) 

 opis a přepis slov, která žáci čtou 

 psaní krátkých, jednoduchých vět 

 diktát snadných dvouslabičných slov a krátkých vět 

 individuální docvičování písmen 

 docvičování obtížných spojů 

 napsat vlastní jméno a příjmení, datum narození, adresu 

 nácvik psaní – jména a příjmení rodičů, jména sourozenců 

 dle schopnosti žáka – napsat pohlednici s pozdravem, krátký dopis podle 

vzoru 

 psaní nápisu pod obrázky 

 vyplnění jednoduchého dotazníku 

 psaní pomocí PC 

 psaní číslic 
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Řečová výchova 
 

 

Charakteristika předmětu: 

 
Předmět Řečová výchova je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tato vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový 

rozvoj probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Tato vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 

vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. 

 

Předmět Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí 

komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího vzdělávání. Vzhledem 

k individuálně variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků. 

 

V 1. až 6. ročníku  je předmět dotován  2 hodinami týdně  

 

V 7. až 10. ročníku je předmět dotován 2 hodinami týdně, přičemž je vždy jedna hodina týdně disponibilní 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

 
Předmětem řečová výchova rozvíjíme u žáků kompetence: 

 

komunikativní tím, že 

 vedeme žáky ke komunikaci s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

 pomáháme  žákům vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 umožňujeme žáků, vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor 

 pomáháme žákům využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci 

 

kompetence k řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností 

 

sociální a personální tím, že 

 vedeme žáky k uplatňování základních návyků společenského chování 

 umožňujeme žákům navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky 

 

občanské tím, že 

 učíme žáky využívat osvojené návyky k zapojení se do společnosti 

 vedeme žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití 
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Vzdělávací obsah předmětu řečová výchova 1. stupeň 1. období 

 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 

 reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

 odpovídat na otázky slovem, větou 

 dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů 

 popsat jednoduché obrázky 

 reprodukovat krátký text podle otázek 

 

 

Řečová výchova 1. stupeň, 1. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

 reprodukovat jednoduché říkanky a 

básničky 

 odpovídat na otázky slovem, větou 

 dokázat se koncentrovat na poslech 

pohádek a krátkých příběhů 

 popsat jednoduché obrázky 

 reprodukovat krátký text podle otázek 

 

 dechová, hlasová a artikulační cvičení 

 výslovnost, intonace, rytmizace 

 edukace a reedukace řeči 

 rozvíjení sluchového vnímání – diferenciace hlásek ve slově 

 poslech a recitace říkanek 

 poslech předčítaných, krátkých pohádek  

 reprodukce pohádky podle otázek 

 popisy obrázků 

 stavba věty, tvoření vět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Vzdělávací obsah předmětu řečová výchova 1. stupeň 2. období 

 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy 

 vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek 

 vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 

 popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 

 domluvit se v běžných situacích 

 zvládat slovní formy společenského styku – pozdrav, prosba, poděkování 

 dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká 

 

Řečová výchova 1. stupeň, 2. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

 reprodukovat krátké texty podle 

jednoduché osnovy 

 vyprávět zhlédnutý filmový nebo 

divadelní příběh podle návodných otázek 

 vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 

 popsat osoby, předměty podle reálu nebo 

vyobrazení za pomoci doprovodných 

otázek 

 domluvit se v běžných situacích 

 zvládat slovní formy společenského styku 

– pozdrav, prosba, poděkování 

 dramatizovat jednoduchý krátký příběh 

z oblasti, která je žákům blízká 

 

 gymnastika mluvidel, dechová cvičení, hlasová cvičení 

 rozvíjení fonematického sluchu 

 edukace a reedukace řeči 

 upevňování správné výslovnosti, intonace, rytmizace 

 rozvoj komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích 

popř. alternativní způsoby komunikace 

 stavba věty, tvoření vět 

 poslech pohádek, příběhů 

 vyprávění zhlédnutého filmového, divadelního příběhu podle 

návodných otázek 

 vyprávění jednoduchého příběhu podle obrázku 

 popis osoby, předmětu pomoci doprovodných otázek 

 dramatizace – běžné životní situace, základní formy společenského 

styku 

 reprodukce a dramatizace říkanky, básničky, jednoduché příběhy 

 přednes  říkanky, básničky 
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Vzdělávací obsah předmětu řečová výchova 2. stupeň  
Očekávané výstupy  

žák by měl 

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

 používat věty se správnými gramatickými strukturami 

 dbát na kulturu mluveného projevu 

 komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace 

 popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 

 vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 

  převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení 

 dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku 

 

Řečová výchova 2. stupeň 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, 

širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

 používat věty se správnými gramatickými 

strukturami 

 dbát na kulturu mluveného projevu 

 komunikovat vhodně v běžných situacích a 

zvládat základní pravidla komunikace 

 popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 

 vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 

  převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný 

příběh, divadelní nebo filmové představení 

 dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku 

 

 rozšiřování slovní zásoby 

 správná stavba věty, tvorba vět 

 upevňování základů techniky mluveného projevu – správné 

dýchání, výslovnost, intonace a rytmizace 

 edukace a reedukace řeči, rozvíjení fonematického sluchu 

 alternativní způsoby komunikace 

 základní komunikační pravidla, konverzační cvičení, tvorba 

otázek a odpovědí 

 popis děje, osoby na obrázcích 

 dramatizace běžných situací, pohádky, příběhu 

 zdokonalování techniky čtení 

 mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta 

 

 

OSV-komunikace-v 

různých 

situacích(omluva, 

prosba, pozdrav…) 
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Matematika 

 

 
Charakteristika předmětu 

 
Předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Tato vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje 

využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. 

Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně 

kalkulátoru. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým činnostem využitelným v praktickém životě. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické tvary a tělesa, učí se pečlivosti 

přesnosti při měření. 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika je rozdělen na tematické okruhy: 

 

 Řazení a třídění předmětů – zařazuje se na 1. stupni základního vzdělávání. Žáci se učí tvořit skupiny podle velikosti, řadit předměty podle určitých 

vlastností a společných jevů. Rozvíjí si prostorovou a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí se chápat a osvojovat si kvantitativní vztahy. 

 Čísla a početní operace – je zařazen na obou stupních. Žáci se postupně seznamují s reálnými čísly, osvojují si rozklad čísel, vytváří si konkrétní 

představu o číslech, osvojují si postupy základních matematických operací. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení. Získané dovednosti jsou 

procvičovány a upevňovány při manipulaci s mincemi a bankovkami. 

 Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci se učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Osvojují 

si základy měření, seznamují se s časovými souvislostmi, určují čas, učí se základní jednotky délky, hmotnosti a obsahu.  

 Základy geometrie – žáci rozeznávají a pojmenovávají základní geometrické útvary, poznávají geometrická tělesa, která se vyskytují v jejich okolí. 

Učí se zacházet s geometrickými pomůckami. 

 

Předmět matematika je dotován  

v 1. – 5. ročníku 2 hodinami týdně 

v 6. ročníku 3 hodinami, z toho je 1 hodina disponibilní 

v 7 .- 10. ročníku 3 hodinami 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem matematika rozvíjíme u žáků kompetence 

 
sociální a personální tím, že  

 rozvíjíme u žáků paměť a logické myšlení prostřednictvím matematických operací 

 vytváříme u žáků základní prostorovou představivost 

 vedeme žáky k uplatňování matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání velikostí, manipulace s penězi)  

 učíme žáky spolupracovat při společném řešení stanovených úkolů 

 vedeme žáky k samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontrole 

 

k učení tím, že  

 učíme žáky základům počítání a učíme žáky tyto základy využívat ke svému vzdělávání 

 učíme žáky používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 učíme žáky dodržovat návykové stereotypy učení, snažíme se o jejich koncentraci při učení  

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

 učíme žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

 

 k řešení problémů tím, že 

 rozvíjíme schopnosti žáků řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 vedeme žáky k vnímání problémových situací a vedeme je k řešení s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností  

 vedeme žáky, aby se při řešení problémů nenechali odradit nezdarem  

   pracovní tím, že 

 vedeme žáky ke zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 

 pomáháme žákům vytvářet základy samostatnosti, vytrvalosti, koncentrace na výkon a jeho dokončení 
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Očekávané výstupy  1. stupeň - 1 .období 
Řazení a třídění prvků – žák by měl 

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

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

 řadit předměty zleva doprava 

 třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu 

Číslo a početní operace – žák by měl 

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

 orientovat se v číselné řadě 1až10 

 sčítat s užitím názoru v oboru do 5 

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

 umět rozklad čísel v oboru do 5 

 psát číslice1-5 i podle diktátu 

Závislosti, vztahy a práce s daty-žák by měl 

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

 modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

 doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do10 

 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

Základy geometrie – žák by měl 

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

 rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech 

 porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší - delší                                            
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Matematika 1. ročník 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by měl 

 orientovat se v pojmech všechno – nic, 

malý – velký, dlouhý – krátký 

  třídit předměty podle barev, tvaru 

 orientovat se v prostoru – nad, pod 

 

Řazení a třídění předmětů 

 manipulace s předměty, řazení předmětů podle dané 

vlastnosti (malý – velký, krátký – dlouhý) 

 manipulace s předměty podle dané vlastnosti 

 orientace na ploše, prostoru 

 

ČJ, ŘV 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 2 

 

 

Číslo a početní operace  

 v oboru přirozených čísel do 2, určování počtu, kvantitativní 

vztahy 

 zápis číslic 1, 2, sčítání do 2, odčítání do 2    
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Matematika 2. ročník 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by  měl 

 orientovat se v prostoru – nad, pod, vedle, 

nahoře, dole, na začátku, na konci 

 třídit předměty podle velikosti, barev 

Řazení a třídění předmětů 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané vlastnosti 

 

ČJ,ŘV 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat čísl. v oboru do 4 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 

4, znát matematické pojmy +, -, = a umět 

je zapsat 

 orientovat  se v číselné řadě 

Číslo a početní operace 

 zápis a rozklad čísel, číselná osa do 4  

 sčítání a odčítání v oboru do 4  

 porovnávání čísel, přiřazování čísel prvkům a naopak 

 

 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 porovnat délky různých předmětů rozlišit 

kratší – delší 

 poznat a pojmenovat základní geometrické 

tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) 

 

Základy geometrie 

 porovnávání délky předmětů 

 základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kruh) 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty :žák by měl 

 používat výrazy pod, nad, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu, vedle 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru 
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Matematika 3. ročník / 1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by měl 

 třídit předměty podle velikosti, barev, 

tvaru, obsahu 

 řadit předměty zleva doprava 

 orientovat v prostoru (nad, pod, před, za, 

vedle, nahoře, dole)  

 orientovat v pojmech stejně, méně, více 

Řazení a třídění předmětů 

 manipulace s předměty, řazení a třídění podle dané vlastnosti 

 číselné řady do 5 

 orientace na ploše, v prostoru 

 určování počtu, porovnávání čísel, kvantitativní vztahy 

 

 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 5, 

seznámit se s numerací do 10 

 sčítat a odčítat v oboru do 5 s užitím 

názoru,  

 orientovat se v číselné řadě 

 znát matematické  

pojmy +,-,= a umět je zapsat  

 umět rozklad čísel v oboru do 5  

Číslo a početní operace 

 zápis číslic, diktát číslic do 5  

 

 sčítání a odčítání do 5 

 

 číselná osa  

 početní operace, přiřazování čísel k prvkům, sčítání, odčítání 

do 5 

 rozklad čísel v oboru  

do 5  

 

Základy geometrie: žák by měl 

 poznat a pojmenovat základní geometrické 

tvary 

 rozlišit základní geometrické tvary na 

různých předmětech 

Základy geometrie 

 čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

 čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 
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Matematika 3. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základy geometrie: žák by měl 

 porovnat délky různých předmětů, rozlišit 

kratší - delší 

 

Základy geometrie 

 porovnávání délek předmětů 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 používat výrazy pod, nad, před, za, 

nahoře, dole, vpředu, vzadu, vedle 

 modelovat jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek 

 doplňovat jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti v oboru do 10 

 uplatňovat matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi  

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru 

 

 modelování situací podle pokynů s využitím pomůcek 

 

 doplňování jednoduchých tabulek 

 

 

 používání mincí 
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Očekávané výstupy: Matematika –  1. stupeň -2. období 
Řazení a třídění předmětů: žák by měl 

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

 rozlišovat vlevo – vpravo – uprostřed 

 orientovat se na ploše 

 porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků 

 třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

 přiřazovat předměty podle číselné řady 

Číslo a početní operace: žák by měl 

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

 umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku 

 psát čísla do 100 

 zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku 

 zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu 

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

 umět použít kalkulátor 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 používat výrazy vpravo – vlevo 

 rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram 

 doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 

 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 

Základy geometrie: žák by měl 

 kreslit křivé a přímé čáry, poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

 používat pravítko při rýsování přímek, změřit délku předmětu 
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Matematika 4. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by měl 

 orientovat se v pojmech větší – menší, 

kratší – delší, širší – užší 

 rozlišovat vlevo, vpravo, uprostřed, 

orientovat se na ploše 

 porovnávat množství a skupiny prvků o 

daném počtu prvků  

 měl třídit předměty podle pořadí ve 

skupinách 

 přiřazovat předměty podle číselné řady 

 

Řazení a třídění předmětů 

 manipulace s předměty, řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

 orientace na ploše 

 určování počtu, porovnávání čísel, kvantitativní vztahy 

 manipulace s předměty, řazení podle dané vlastnosti 

(malý – velký, krátký – dlouhý) 

 číselné řady 

 

ČJ, ŘV 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a porovnávat čísla v oboru  

do 10 

 umět rozklad čísel do 10 

 sčítat, odčítat s názorem do 10 

 psát čísla do 10  

 

Číslo a početní operace 

 seznámení s 0, přiřazování čísel k prvkům, 

porovnávání čísel 

 rozklad čísla v oboru do 10 

 sčítání, odčítání 

 diktát čísel a jednoduchých příkladů 
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Matematika 4. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

 doplňovat jednoduché tabulky 

v posloupnosti čísel do 10  

 uplatňovat matematické znalosti při 

manipulaci s penězi 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 orientace v čase 

 jednoduché tabulky 

 peníze – mince 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 kreslit přímé a křivé čáry 

 

Základy geometrie 

 křivé a přímé čáry, přímky, používání pravítka 
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Matematika 5. ročník  

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by  měl 

 přiřaz. předměty podle čísel. řady do 20 

 Žák by se měl orientovat na ploše 

Řazení a třídění předmětů 

 číselné řady do 20 

 orientace na ploše 

 

ČJ,ŘV 

 

 

 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a porovnávat čísla do 20 

 umět rozklad čísla do 20 bez přechodu 

přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 bez 

přechodu přes desítku 

 zvládat snadné příklady do 20 bez 

přechodu přes desítku 

Číslo a početní operace 

 zápis čísel do 20, porovnávání čísel do 20 

 diktát čísel do 20 

 rozklad čísla  

 sčítání a odčítání (bez přechodu přes desítku) 

 

 jednoduché slovní úlohy z praktického života 

 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 učit se kreslit křivé a přímé čáry  

 učit se poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

 učit se používat pravítko při rýsování 

přímek 

Základy geometrie 

 

 křivé a přímé čáry, přímky, používání pravítka 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 doplňovat jednod. tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 20 

 učit uplatňovat mat. znalosti  při 

manipulaci s penězi 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 orientace v čase, jednotky času, práce s hodinami 

 jednoduché tabulky 

 

 peníze - mince 

PRV 
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Matematika 6. ročník 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Řazení a třídění předmětů: žák by měl 

 porovnávat množství a tvořit skupiny o 

daném počtu prvků  

 přiřazovat předměty podle číselné řady 

Řazení a třídění předmětů 

 určování počtu, porovnávání čísel, kvantitativní vztahy 

 číselné řady 

ČJ, ŘV 

 

 

 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a porovnávat čísla, numerace do 

100 bez přechodu přes desítku 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 

s přechodem přes desítku 

 zapsat jednod. příklady v oboru do 20 

podle diktátu 

 řešit jednod. slovní úlohy na sčít. a 

odčítání v oboru do 20, seznámit se s 

kalkulátorem 

Číslo a početní operace 

 zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa, početní 

operace s nulou, diktát čísel v oboru do 100 

 sčítání, odčít.  i s přechodem  přes desítku v oboru do 20 

 diktát čísel a jednoduchých příkladů v oboru do 20 

 jednoduché slovní úlohy z praktického života 

 seznámení s kalkulátorem 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 znát základ. jednotky délky, hmotnosti 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 uplatňovat matemat. znalosti při 

manipulaci s penězi 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 základní jednotky délky, hmotnosti 

 jednotky času 

 peníze, mince, bankovky 

 

PRV 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 používat pravítko  

 změřit délku předmětu 

 

Základy geometrie 

 používání pravítka 

 měření pomocí různých délkových měřidel, porovnávání délky 

předmětů 

PČ 
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Očekávané výstupy: Matematika –  2. stupeň 

 
Číslo a početní operace: žák by měl 

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

 orientovat se na číselné ose  

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

 používat násoskové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky 

 umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy  

 pracovat s kalkulátorem  

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

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

 zvládat početní úkony s penězi  

 orientovat se v čase a určit čas s přesností na půl hodiny  

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce  

Základy geometrie: žák by měl 

 umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami  

 používat základní geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 

 rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit 

 měřit a porovnávat délku úsečky  

 poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa  
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Matematika 7. ročník  

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat čísla v oboru do 100 

 orientovat se na číselné ose  

 sčítat a odčítat do 100 bez přechodu přes 

desítku 

 používat násobkové řady 2,10 s pomocí 

tabulky  

 umět řešit praktické početní příklady a 

jednoduché slovní úlohy 

 učit se pracovat s kalkulátorem 

 

Číslo a početní operace 

 číselná řada do 100 

 číselná osa do 100 

 sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku 

 

 násobení číslem 2 a 10 

 jednoduché slovní úlohy 

 

 práce s kalkulátorem 

ČJ,ŘV,PČ 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 učit se základní jednotky délky, 

hmotnosti, času 

 orientovat se v čase, učit se určovat čas 

s přesností na půlhodiny 

 zvládat početní úkony s penězi  

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, hmotnosti, času – praktické využití 

 jednotky času – praktické využití 

 manipulace s penězi (mince, bankovky) 

 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 učit se rozeznat přímku a úsečku, učit se je 

narýsovat a označit, měřit a porovnávat 

délku 

 

Základy geometrie 

 přímka a úsečka 

 délka úsečky 
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Matematika 8. ročník  

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst a psát a používat čísla v oboru do 100  

 orientovat se na číselné ose do 100 

 učit se používat násobkové řady 2,5,10 

s pomocí tabulky 

 umět řešit praktické početní příklady a 

jednoduché slovní úlohy  

 

Číslo a početní operace 

 celá čísla, číselná řada do 100 

 číselná osa 

 násobení číslem 2,5,10 s pomocí tabulky 

 

 jednoduché slovní úlohy 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 znát a užívat základní jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu 

 zvládat početní operace s penězi  

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, hmotnosti, času, objemu – praktické využití  

 manipulace s penězi 

 

 

 

Základy geometrie: žák by měl 

 umět zacházet se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami 

 používat základní geometrické pojmy 

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce  

 

 

Základy geometrie 

 používání pravítka 

 rovinné útvary – přímka, úsečka, kruh, čtverec, obdélník, 

trojúhelník 

 jednoduché tabulky 
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Matematika 9. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat čísla v oboru do 100 

 orientovat se na číselné ose  

 sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla 

do 100 bez přechodu přes desítku 

s použitím názoru 

 používat násobkové řady 2,5,10 s pomocí 

tabulky 

 řešit jednoduché slovní úlohy 

 pracovat s kalkulátorem 

 

Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel do 100 

 číselná osa 

 písemné sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 

desítku s názorem 

 

 násobení číslem 2,5,10 s pomocí tabulky 

 jednoduché slovní úlohy 

 práce s kalkulátorem 

ČJ,ŘV,VV,PČ 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 znát a užívat základní jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu 

 orientovat se v čase s přesností na 

půlhodiny  

 zvládat početní úlohy s penězi 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, hmotnosti, času, objemu – praktické využití  

 jednotky času, seznámení se s digitálním zápisem času 

 manipulace s penězi 
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Matematika 9. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základy geometrie: žák by měl 

 umět zacházet se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami 

 používat základní geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat základní rovinné 

útvary  

 rozeznat přímku, úsečku, umět je 

narýsovat a označit 

 měřit a porovnávat délku úsečky 

 poznat a pojmenovat základní geometrická 

tělesa  

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce  

 

Základy geometrie 

 přímka, úsečka 

 přímka, úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník 

 přímka, úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník 

 přímka, úsečka 

 úsečka, délka úsečky 

 krychle, koule, válec 

 

 jednoduché tabulky 
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Matematika 10. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Číslo a početní operace: žák by měl 

 číst, psát a používat čísla v oboru do 100 

(numerace do 1000 po 100) 

 orientovat na číselné ose  

 sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla 

do 100 bez přechodu přes desítku 

s použitím názoru 

 používat násobkové řady 2,5,10 s pomocí 

tabulky 

 umět řešit jednoduché slovní úlohy  

 pracovat s kalkulátorem 

 

Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel do 100, do 1000 po 100 

 číselná osa, porovnávání čísel do 1000 s názorem např. na 

bankovkách 

 písemné sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 

desítku s názorem 

 násobení číslem 2,5,10 s pomocí tabulky 

 

 jednoduché slovní úlohy 

 práce s kalkulátorem 

ČJ,ŘV,VV,PČ 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: žák by měl 

 znát a užívat základní jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu 

 orientovat se v čase s přesností na 

půlhodiny  

 zvládat početní úlohy s penězi 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, hmotnosti, času, objemu – praktické využití  

 jednotky času, seznámení se s digitálním zápisem času 

 manipulace s penězi 
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Matematika 10. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základy geometrie: žák by měl 

 umět zacházet se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami  

 používat základní geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat základní rovinné 

útvary  

 rozeznat přímku, úsečku, umět je 

narýsovat a označit 

 měřit a porovnávat délku úsečky 

 poznat a pojmenovat základní geometrická 

tělesa  

 

Základy geometrie 

 přímka, úsečka 

 přímka, úsečka, kruh, kružnice, trojúhelník, čtverec, obdélník 

 přímka, úsečka, kruh, kružnice, trojúhelník, čtverec, obdélník 

 přímka, úsečka 

 úsečka, délka úsečky 

 krychle, koule, válec 
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Informatika 

 

 

Charakteristika předmětu 

 
Předmět Informatika je součástí oblasti Informační a komunikační technologie. Zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním 

programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo zařazujeme v této 

oblasti práci s webovým prohlížečem a elektronickou poštou. Žáci by si měli osvojit práci s výpočetní technikou a jejím programovým vybavením na 

elementární uživatelské úrovni. Získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní způsob komunikace. 

 

Výuka probíhá v 4. – 9. ročníku jednu hodinu týdně v počítačové učebně.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem informatika rozvíjíme u žáků kompetence: 

k učení tím, že 

 pomáháme žákům překonávat problémy přiměřeně svým možnostem 

 učíme žáky, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 

 sociálně personální tím, že 

 pomáháme žákům poznávat nevhodné a rizikové chování, seznamujeme je s možnými důsledky 

 umožňujeme žákům navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky 

 komunikativní tím, že 

 vedeme žáky k využívání běžných informačních a komunikačních prostředků  

 osvojujeme zvládnutí jednoduché formy písemné komunikace 

  pracovní tím, že 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci 

 učíme žáky soustředit se na pracovní výkon a být schopen vytrvat při jeho plnění 

k řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům překonávat problémy přiměřeně svým možnostem 

 učíme žáky, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 
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Očekávané výstupy  1. stupeň - 2.období 

žák by měl 

 

 zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí, vypnutí, práce s myší 

 pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynů 

 zvládat psaní známých písmen na klávesnici 

 dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

 

 

 
 

 

Informatika  1.stupeň – 2.období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zvládat základní obsluhu počítače – 

zapnutí, vypnutí, práce  myší 

 pracovat s vybranými  a přiměřenými 

výukovými a zábavnými programy podle 

pokynů 

 zvládat psaní známých písmen  na 

klávesnici 

 dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

 popis stanice – klávesnice, myš, monitor, počítač 

 bezpečné zapnutí a vypnutí počítače 

 přihlášení ke stanici 

 důležité klávesy 

 práce s myší 

 význam jednotlivých ikon 

 výukové programy, které odpovídají 1. stupni 

 spouštění programů a jejich ovládání 

 textový editor – psaní probraných písmen 

 internet obecně 

 zábavné programy na internetu 

 zásady práce na PC – ochrana zdraví a hygienické 

návyky 
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Očekávané výstupy  2. stupeň  
žák by měl 

 zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace 

 zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy 

 vyhledávat informace na internetu podle pokynů 

 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 zvládat základní funkce mobilu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS 

 

 

Informatika 2. stupeň 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých 

vět, popřípadě pracovat se základními 

symboly alternativní komunikace 

 zvládat práci s vybranými jednoduchými 

výukovými a herními programy 

 vyhledávat informace na internetu podle 

pokynů 

 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní 

technikou 

 zvládat základní funkce mobilu – přijetí 

hovoru, případně zprávy SMS 

 

 základní funkce textového editoru, aplikace WordPad – psaní 

slov, krátkých vět 

 aplikace Malování – vytváření jednoduchých a rovinných 

obrazců 

 aplikace Kalkulačka – důležitá tlačítka, výpočet jednoduchých 

příkladů 

 přepínání mezi aplikacemi 

 výukové programy, které odpovídají učivu 2. stupně 

 internet jako zdroj zábavy a poučení 

 pohyb na webových stránkách 

 vyhledávání stránek 

 bezpečnost stránek, rizika internetu 

 přídavná zařízení počítače, použití a obsluha tiskárny 

 zřízení poštovní schránky, komunikace za použití el. pošty 

manipulace s mobilním telefonem, přijímání hovoru a SMS 
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Prvouka 

 

Charakteristika předmětu 

 
Předmět Prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé 

přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností, nově nabyté znalosti a 

dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům získat dovednosti, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a jak si počínat 

při řešení různých životních situací. 

Prvouka je vyučována v 1. – 3. ročníku vždy 2 hodiny týdně, ve 4. – 5. ročníku 3 hodiny týdně, v 6. ročníku 4 hodiny týdně 

 

Prvouka je členěna do tematických okruhů 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem prvouka rozvíjíme kompetence 

k učení tím, že 

 motivujeme  žáky k používání učebnic, učebních materiálů a učebních pomůcek 

 vedeme žáky k dodržování  návykových stereotypů učení, ke snaze o koncentraci se na učení  

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

 umožňujeme žákům uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 
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  pracovní tím, že 

 vedeme žáky k soustředění se na pracovní výkon a k schopnosti vytrvat při jeho plnění 

 učíme žáka respektovat pravidla práce v týmu 

komunikativní tím, že 

 rozvíjíme u žáků schopnost komunikace s druhými lidmi přiměřeně svým možnostem 

 vedeme žáky k porozumění sdělení a reagovat na ně podle svých schopností 

 umožňujeme žákům vyjadřovat své názory a postoje 

 učíme žáky chápat jednoduché, běžně užívané texty 

 umožňujeme žákům využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci 

   sociální a personální tím, že 

 vedeme žáky k osvojení základních představ o vztazích mezi lidmi 

 vedeme žáky k orientaci v prostředí, ve kterém žije 

 rozvíjíme u žáků základní návyky společenského chování 

 vedeme žáky k respektování druhých lidí 

 pomáháme žákům rozpoznávat nevhodné a rizikové chování 

 učíme žáky uvědomit si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby 

 

    občanské tím, že 

 rozvíjíme u žáků povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

 vedeme žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití 

 učíme žáky chránit své zdraví 

 vedeme žáky k dodržování naučených stereotypů chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí 

 učíme žáky správnému chování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentního člověka 
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Prvouka – 1. stupeň 1. období 

 
 Očekávané výstupy: 

  Místo, kde žijeme – žák by měl 

 znát název své obce a adresu bydliště 

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

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

 ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy 

Lidé kolem nás: žák by měl 

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

 znát jména spolužáků a svých učitelů 

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

 poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti 

 vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 

Lidé a čas: žák by měl 

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

 znát rozvržení svých denních činností 

 znát dny v týdnu 

 rozlišit roční období podle charakteristických znaků 

Rozmanitost přírody: žák by měl 

 popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 popsat nejběžnější druhy domácích zvířat 

 pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny 

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

 znát základní zásady pobytu v přírodě 

Člověk a zdraví: žák by měl 

 dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu 

 pojmenovat hlavní části lidského těla 

 dokázat upozornit na své zdravotní potíže 

 vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání 
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Prvouka – 1. stupeň 1. období /1. část 

 

 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Místo, kde žijeme: žák by měl 

 znát název své obce a adresu bydliště 

 zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, 

v budově školy a jejím okolí 

 poznat a pojmenovat předměty ze svého 

nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 

 ovládat základní pravidla bezpečnosti při 

cestě do školy 

 

Místo, kde žijeme 

 domov a jeho okolí, adresa bydliště 

 třída, orientace v budově školy 

 orientace v okolí bydliště, školy 

 poznávání a pojmenování předmětů a činností ve třídě, 

škole 

 vyjmenování školních pomůcek, vybavení třídy 

 cesta do školy, bezpečnost 

 

 

Lidé kolem nás: žák by měl 

 znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich 

stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy 

 znát jména spolužáků a svých učitelů 

 mít osvojené základy společenského 

chování – umět pozdravit, poprosit, 

poděkovat 

 poznávat a pojmenovat různé lidské 

činnosti 

 vědět, jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi 

 

 

Lidé kolem nás 

 jméno a příjmení žáka, datum a místo narození 

 rodiče a sourozenci, jejich jména 

 nejbližší příbuzní (babička, dědeček, strýc, teta) 

 stáří členů rodiny 

 vztahy mezi členy rodiny, chování k rodičům, 

příbuzným 

 jména a příjmení spolužáků, jméno a příjmení 

vyučujících 

 základní návyky spol. chování ve škole (prosba, pozdrav, 

poděkování) 

 poznávání a pojmenování různých lidských činností 

 osobní bezpečí, zásady chování při setkání s neznámými 

lidmi 
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Prvouka – 1. stupeň 1. období /2. část 

 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Lidé a čas: žák by měl 

 zvládnout jednoduchou orientaci v čase 

(ráno, poledne, večer) 

 znát rozvržení svých denních činností 

 znát dny v týdnu 

 rozlišit roční období podle 

charakteristických znaků 

Lidé a čas 

 orientace v čase – ráno, poledne, večer, den, noc apod. 

 dny v týdnu 

 rozvržení denních činností 

 roční období – jaro, léto, podzim, zima 

 kalendář 

 

Rozmanitost přírody: žák by měl 

 popsat viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

 popsat nejběžnější druhy domácích zvířat 

 pojmenovat základní druhy ovoce a 

zeleniny 

 popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, 

bouřka, vítr) 

 znát základní zásady pobytu v přírodě 

 

Rozmanitost přírody 

 pozorování změn v přírodě a počasí, osvojování základních 

pojmů označující sledované předměty a jevy (nejdříve na 

základě konkrétního vnímání, později popis obrázku) 

 běžná domácí zvířata (pes, kočka, kráva, kůň, prase, slepice..), 

jejich mláďata 

 základní druhy ovoce a zeleniny 

 zákl. zásady pobytu v přírodě, oblékání dle ročního období, 

ochrana před sluncem, mrazem 

 

 

Člověk a zdraví: žák by měl 

 dodržovat zásady osobní hygieny a 

zvládat základní sebeobsluhu 

 pojmenovat hlavní části lidského těla 

 dokázat upozornit na své zdravotní potíže 

 vědět o zásadách bezpečného chování při 

hrách, na výletech a při koupání 

 

Člověk a zdraví 

 zásady osobní hygieny, umývání rukou a obličeje, čištění zubů, 

péče o svůj zevnějšek, správné používání WC 

 základní sebeobsluha, svlékání a oblékání oděvů, manipulace 

s knoflíky, zdrhovadly, šněrování obuvi 

 vnímání a pojmenování základních částí lidského těla 

 zdraví a nemoc (bolení hlavy, v krku, teplota), sdělení potíží 

 bezpečné chování při hrách, výletech a koupání, chůze po 

chodníku, přecházení vozovky 
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Prvouka – 1.stupeň 2.období 
Očekávané výstupy: 

  Místo, kde žijeme – žák by měl 

 popsat cestu do školy podle otázek 

 znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště 

 sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest 

 dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 

Lidé kolem nás: žák by měl 

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

 projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků 

 pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti 

 rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

 vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby 

 reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

Lidé a čas: žák by měl 

 poznat kolik je hodin (celé hodiny) 

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

 znát roční období a měsíce 

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

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

 Rozmanitost přírody: žák by měl 

 poznat rozdíly mezi stromy a keři 

 poznat nejběžnější volně žijící zvířata 

 rozlišit jehličnaté a listnaté stromy 

 vědět o škodlivých vlivech na životní prostředí 

 znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí 
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Člověk  a zdraví: žák by měl 

 uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy 

 dokázat sdělit a popsat své zdravotní potíže 

 vědět na koho se obrátit o pomoc 

 zvládnout ošetření drobného poranění 

 uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce 

 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

Prvouka – 1. stupeň 2. období /1. část 

 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Místo, kde žijeme: žák by měl 

 popsat cestu do školy podle otázek 

 znát nejbližší důležitá místa v okolí školy 

a bydliště 

 sdělit poznatky a zážitky z výletů a 

vlastních cest 

 dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 

Místo kde žijeme 

 prohlubování učiva 1. období, život ve škole, cesta do 

školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy 

 kulturní a historické zajímavosti v nejbližším okolí 

 obec, význačná místa a instituce 

 místní oblast, region, regionální zvláštnosti, 

charakteristické znaky krajiny 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás: žák by měl 

 dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve 

škole, mezi kamarády 

 projevovat toleranci k odlišnostem 

spolužáků 

 pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti 

 rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání 

a chování vrstevníků a dospělých 

 vědět, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení vlastní osoby 

 reagovat na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

 

 

Lidé kolem nás 

 dodržování pravidel pro soužití v rodině,  

 mezilidské vztahy,  

 pravidla společenského chování 

  pracovní činnosti 

 osobní bezpečí, chování v krizových situacích, 

nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy a jejich 

prevence 

 protiprávní jednání a jeho postih (krádež, šikana, 

zneužívání, týrání) 

 situace hromadného ohrožení, chování při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě 

 důležitá telefonní čísla 

 

 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 
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Prvouka – 1. stupeň 2. období /2. část 

 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Lidé a čas: žák by měl 

 poznat kolik je hodin (celé hodiny) 

 rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti (včera, dnes, zítra) 

 znát roční období a měsíce 

 porovnat rozdíly mezi současným 

způsobem života a života v minulosti 

podle obrázků¨ 

 seznámit se s významnými událostmi a 

pověstmi, které se vztahují k regionu 

 

 

Lidé a čas 

 určování času, poznávání hodin, celé hodiny 

 orientace v čase: osvojování pojmů včera , dnes, zítra 

 kalendář přírody rozdělený na roční období a měsíce, 

postupné osvojování názvů měsíců 

 naše země v dávných dobách, způsob života v pravěku 

 současnost a minulost v našem životě (rozdíly ve 

způsobu života) 

 významné historické objekty v regionu, regionální 

pověsti, tradiční lidové svátky 

 

Rozmanitost přírody: žák by měl 

 poznat rozdíly mezi stromy a keři 

 poznat nejběžnější volně žijící zvířata 

 rozlišit jehličnaté a listnaté stromy 

 vědět o škodlivých vlivech na životní prostředí 

 znát základní pravidla ochrany přírody a 

životního prostředí 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

 stromy a keře, ovocné, okrasné, listnaté, jehličnaté 

 sezónní práce na zahradě a na poli; pěstování zeleniny, 

brambor, obilí 

 les, lesní plody, houby jedlé a jedovaté 

 nejběžnější volně žijící zvířata,  zimní spánek u některých 

zvířat, péče o volně žijící zvířata v zimě 

 ochrana přírody, chování v přírodě, péče o životní 

prostředí, sběr léčivých rostlin 

 

EV – ekosystémy - les 
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Prvouka – 1. stupeň 2. období /3. část 

 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Člověk a zdraví: žák by měl 

 uplatňovat hygienické návyky, 

sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé 

výživy 

 dokázat sdělit a popsat své zdravotní 

potíže 

 vědět na koho se obrátit o pomoc 

 zvládnout ošetření drobného poranění 

 uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro chodce 

 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

 

 

Člověk a zdraví 

 prohlubování poznatků o lidském těle 

 osobní hygiena 

 naše smysly a jejich ochrana 

 zdraví a nemoc, lékař a zdravotní středisko, lékárna, 

nemocnice 

 chování u lékaře, popis zdravotních potíží 

 prevence onemocnění 

 ošetřování drobných poranění 

 ochrana sebe a svého těla před zneužíváním a obtěžováním 

 preventivní chování – zneužívání návykových látek 

 chování při mimořádných událostech 
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Vlastivěda 

 
Charakteristika předmětu 

 
        Předmět „ Vlastivěda“ je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní, formuje jejich vnitřní 

postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. Formuje u žáků sociální dovednosti a postoje 

důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je výchova k toleranci, respektování lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a 

kulturních hodnot.  

Poskytuje žákům základní poznatky o vývoji lidstva i vlastního národa, seznamuje je s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi. 

Zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce citové a volní a na rozvíjení kognitivních funkcí tak, aby jejich začleňování do společenských 

vztahů bylo co nejúspěšnější. Žáci získávají základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti, právech a povinnostech občanů. 

Zahrnuje tematické okruhy: 

 Historie našeho národa 

 Člověk ve společnosti 

 Poznatky o společnosti 

 Péče o občana 

 

               

   Předmět je vyučován od 7. ročníku do 10. ročníku vždy 2 hodiny týdně 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Pomocí předmětu vlastivěda rozvíjíme kompetence 

 

K učení tím, že 

 vedeme žáky k používání učebnic, učebních materiálů a učebních pomůcek 

 rozvíjíme u žáků návykové stereotypy učení, snahu o koncentraci na učení 

 učíme žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

      Komunikativní tím, že 

 pomáháme žákům chápat jednoduché, běžně používané texty, záznamy a obrazové materiály 

 umožňujeme žákům vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor 

 vedeme žáky k využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci 

      Sociální a personální tím, že 

 pomáháme žákům vytvářet základní představy o vztazích mezi lidmi 

 umožňujeme žákům orientovat se v prostředí, ve kterém žijí 

 rozvíjíme u žáků základní návyky společenského chování 

 umožňujeme žákům navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi 

 pomáháme žákům rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, seznamujeme je s jeho možnými důsledky 

 vedeme žáky k uvědomění si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní 

     Občanské tím, že 

 učíme žáky využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti 

 rozvíjíme u žáků povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

 vedeme žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití 

 učíme žáky chování se v krizových situacích i v situacích ohrožující život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob 
      K řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů a získaných zkušeností 

 učíme žáky, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 

 vedeme žáky k řešení známých a opakujících se situací na základě nápodoby a vlastních zkušeností    

      Pracovní tím, že 

 osvojujeme u žáků schopnost přijímat posouzení výsledků své práce 
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Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 2. stupeň 

 
Očekávané výstupy  

 

Historie našeho národa: žák by měl 

 poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 

 mít základní poznatky z období počátku českého státu 

 vědět o význačných osobnostech našich dějin 

 mít představu o významných historických událostech v naší zemi 

 

Člověk ve společnosti: žák by měl 

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

 respektovat pravidla společenského soužití 

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

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

 vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu 

 tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

 

Poznatky o společnosti: žák by měl 

 znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele 

 být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů 

 uvědomovat si rizika důsledky protiprávního jednání 

 být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU 

 

Péče o občana: žák by měl 

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

 rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 

 vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany 

 využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací 

 mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí 
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Vlastivěda – 2. stupeň / 1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Historie našeho národa: žák by měl 

 poznat rozdíly ve způsobu života 

pravěkých a současných lidí 

 mít základní poznatky z období počátku 

českého státu 

 vědět o význačných osobnostech našich 

dějin 

 mít představu o významných historických 

událostech v naší zemi 

Člověk ve společnosti: žák by měl 

 mít základní informace o otázkách 

rodinného života a rozlišovat postavení a 

role rodinných příslušníků 

 respektovat pravidla společenského soužití 

 uplatňovat vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých situacích, rozlišit 

projevy nepřiměřeného chování 

 znát hodnoty přátelství a vztahů mezi 

lidmi a být ohleduplný ke starým, 

nemocným a postiženým spoluobčanům 

 vědět o nebezpečí rasismu a projevech 

vandalismu 

 tolerovat názory a zájmy minoritních 

skupin ve společnosti 

Historie našeho národa: 

 pravěk, život v pravěku, obrázky z historie 

 Staré pověsti české, první státní útvary na našem území 

 významné osobnosti našich dějin 

 světové války, jejich důsledky 

 vznik samostatné ČR 

 vznik československého státu, první prezident T.G. Masaryk 

 vznik ČR, vstup  ČR do EU 

 

Člověk ve společnosti 

 obec, region, kraj, zajímavosti a významné osobnosti, přírodní 

zajímavá místa, kulturní památky, národní zvyky a obyčeje, 

regionální pověsti 

 rodina, škola, funkce a struktura rodiny, vznik rodiny, rozpad 

manželství, odpovědnost rodičů za výchovu dětí, práva povinnosti 

žáků, vztahy ve škole, učitelé a žáci 

 naše vlast, významné osobnosti a události, které proslavily naši vlast, 

státní svátky 

 mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského 

chování, mezilidská komunikace, úcta  k člověku 

 rovnoprávné postavení žen a mužů, rovnocennost a rovnoprávnost 

národnostních menšin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 
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Vlastivěda – 2. stupeň / 2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Poznatky o společnosti: žák by měl 

 znát symboly našeho státu a jeho hlavní 

představitele 

 být seznámen se základními právy a 

povinnostmi občanů 

 uvědomovat si rizika důsledky 

protiprávního jednání 

 být seznámen s právy občanů ČR v rámci 

EU 

Péče o občana: žák by měl 

 dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, 

v případě potřeby požádat o radu 

 rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně 

patologickými jevy 

 vědět o možnostech sociální péče o 

potřebné občany 

 využívat, v případě potřeby, služeb 

pomáhajících organizací 

 mít osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob  za mimořádných 

událostí 

 

Poznatky o společnosti 

 prezident republiky, státní orgány a instituce, státní občanství, státní 

symboly 

 základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana, rodinné právo, 

týrané dítě, zneužívané dítě, šikana, diskriminace 

 člověk a právo, práva a povinnosti občana, policie, soudy, právní 

dokumenty občana, druhy a postihy protiprávního jednání, trestná 

činnost mládeže 

 evropská integrace, postavení ČR v rámci EU 

Péče o občana 

 vzdělání v ČR, právo na vzdělání, význam vzdělání, příprava pro 

profesní uplatnění 

 pracovní uplatnění, kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, 

nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti 

 peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi, pošta, spořitelna 

 zdravotní a sociální péče, systém zdravotní péče, zdravotní a sociální 

pojištění, sociální zabezpečení, orgány a instituce zdravotní a sociální 

péče 

 člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové aktivity, nevhodné 

využívání volného času, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

nebezpečí drog 
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Přírodověda 

 
Charakteristika předmětu 
Předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.  Dává žákům příležitost seznámit se s přírodou jako systémem, jehož součásti jsou 

vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 

Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního 

prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Učí se využívat získané poznatky k ochraně přírody.  

Zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné poznatky a dovednosti. Vychází z osobních poznatků žáků a jejich zkušeností. 

   Předmět je vyučován od 7. ročníku do 10. ročníku vždy 3 hodiny týdně 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Pomocí předmětu přírodověda rozvíjíme kompetence 

K učení tím, že 

 vedeme žáky k používání učebnic, učebních materiálů a učebních pomůcek 

 rozvíjíme u žáků návykové stereotypy učení, snahu o koncentraci na učení 

 učíme žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

  Komunikativní tím, že 

 učíme žáky chápat jednoduché, běžně používané texty, záznamy a obrazové materiály 

      Sociální a personální tím, že 

 umožňujeme žákům orientovat se v prostředí, ve kterém žijeme 

 pomáháme žákům rozpoznat nebezpečné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

   Občanské tím, že 

 vedeme žáky k ochraně svého zdraví, k ochraně životního prostředí 

 učíme žáky správnému chování v kriz. situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentního člověka 

      K řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům překonávat problémy přiměřeně svým možnostem 

 učíme žáky vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů a získaných dovedností    

    Pracovní tím, že 

 vedeme žáky k respektování práce v týmu 
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Přírodověda 2. stupeň / 1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základní poznatky z přírodopisu : žák by měl 

 získat základní vědomosti o dění v přírodě 

během ročních období 

 vědět způsobu péče o rostliny a zvířata 

během roku 

 poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté 

houby 

 vědět o významu hospodářsky důležitých 

rostlin a jejich pěstování 

 znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 

 znát význam lesa, společenství stromů, 

rostlin a hub 

 znát jednotlivé části lidského těla a umět 

je pojmenovat, vědět o základních 

životních funkcích 

 vědět, které činnosti přírodnímu prostředí 

pomáhají a které ho poškozují 

 dodržovat základní pravidla bezpečného 

chování při poznávání přírody 

 vědět, jak chránit přírodu na úrovni 

jednotlivce 

Základní poznatky z přírodopisu 

 stavba, tvar a funkce rostlin, význam jednotlivých částí těla vyšších 

rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

 poznávání běžných druhů a vybraných zástupců rostlin 

 význam rostlin a jejich ochrana, využití hospodářsky významných 

rostlin; chráněné rostliny; léčivé rostliny; plody jedovatých rostlin 

 houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté, zásady sběru, konzumace a první 

pomoc při otravě houbami 

 významní zástupci vybraných skupin živočichů podle životního 

prostředí (voda, vzduch, země) 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů; hospodářsky významné 

druhy; kriticky ohrožené druhy 

 stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 

 ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území 

 praktické poznávání přírody 

 

 

EV – ekosystémy-pole 

 

 

 

 

 

EV-lidské aktivity a 

problémy ŽP – ochrana 

přírody a kulturních 

památek 
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Přírodověda 2. stupeň / 2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základní poznatky ze zeměpisu: žák by měl 

 

 orientovat se na mapě podle barev, 

rozlišovat vodstvo, horstvo, nížiny 

 najít na mapě zeměpisnou polohu České 

republiky a její sousední státy, vědět, co 

jsou státní hranice 

 vyhledat na mapě České republiky kraj 

(region) podle bydliště, místa školy 

 orientovat se na mapě města podle 

významných bodů 

 vědět o druzích a způsobech dopravy 

v regionu, na území ČR, do zahraničí 

 vědět o přírodních zvláštnostech a 

kulturních zajímavostech svého regionu 

 uplatňovat v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 adekvátně jednat při nebezpečí živelné 

pohromy a ohrožení života 

 

 

Základní poznatky ze zeměpisu 

 mapa, orientace na mapě podle barev; hranice kraje, republiky, 

sousední státy 

 světadíly, moře, oceány, státy EU 

 kraje, města, doprava 

 přírodní zajímavosti regionu, zásady ochrany přírody a životního 

prostředí 

 místní region, zeměpisná poloha, ohraničení vzhledem k okolním 

regionům 

 Česká republika, zeměpisná poloha, členitost 

 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy; 

chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom 

 

 

 

EV – ekosystémy – 

problémy měst a vesnic 

EV-vztah člověka 

k prostředí - ochrana 

životního prostředí v 

obci 
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Přírodověda 2. stupeň / 3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základní poznatky z fyziky: žák by měl 

 poznat, zda je těleso v klidu či pohybu 

vůči jinému tělesu 

 rozeznat zdroje tepla 

 rozpoznat jednotlivá skupenství 

 rozeznat zdroje zvuku 

 vědět o vlivu nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka 

 být informován o zdrojích elektrického 

proudu 

 rozpoznat zdroje světla 

 znát zásady bezpečnosti při práci 

s elektrickými přístroji 

 být seznámen s pohyby planety Země a 

jejich důsledky – střídání dne a noci, 

ročních období 

 

Základní poznatky z fyziky: 

 pohyby těles, pohyb a klid těles 

 základní fyzikální vlastnosti látek 

 přeměny skupenství, tání a tuhnutí; teplota varu kapaliny 

 zdroje zvuku; ozvěna; hudební nástroje; škodlivost nadměrného 

hluku 

 druhy energie; elektrická energie; jaderná elektrárna 

 jednoduché stroje a jejich užití v praxi 

 elektrické spotřebiče, dodržování pravidel bezpečné práce 

s elektrickými přístroji 

 ochrana lidí před radioaktivním zářením 

 zdroje světla; využití zrcadel; praktické využití optických přístrojů 

 pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce; měsíční fáze 
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Přírodověda 2. stupeň / 4. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Základní poznatky z chemie: žák by měl 

 rozlišit základní vlastnosti látek – 

rozpustné, nerozpustné 

 rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, 

odpadní 

 vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho 

nezbytnosti pro život člověka 

 vědět o znečišťování vody a vzduchu ve 

svém nejbližším okolí – továrny, auta 

 poznat, podle etikety, chemické výrobky 

používané v domácnosti a bezpečně s nimi 

pracovat 

 získat základní vědomosti o léčivech a 

návykových látkách 

 

 

Základní poznatky z chemie:  

 vlastnosti látek, hustota, rozpustnost 

 nebezpečné látky a přípravky, značení a užívání běžných chemikálií 

 zásady bezpečné práce s chemickými přípravky v běžném životě 

 mimořádné události, úniky nebezpečných látek, havárie chemických 

provozů, ekologické katastrofy 

 vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky 

 voda; voda v přírodě; pitná a užitková voda, odpadní vody, čistota 

vody 

 vzduch, kyslík jako jedna ze složek vzduchu; čistota ovzduší, smog 

 paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příklady využití 

 bílkoviny; tuky; sacharidy; vitamíny a jejich zdroje; vliv na zdraví 

člověka 

 stavební pojiva, cement, vápno, sádra;  užití v praxi; bezpečnost při 

práci 

 plasty, použití, likvidace 

 označování a symboly nebezpečných látek  

 hořlaviny, zásady zacházení; první pomoc při popálení nebo 

poleptání 

 léčiva a návykové látky 
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Hudební výchova 

 

 

Charakteristika předmětu 

 
Předmět Hudební výchova je zahrnut do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro 

uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké prožitky. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Má významný relaxační a 

rehabilitační charakter. Pomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonávání únavy. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje 

jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost a nesoustředěnost, často i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení hudebních 

dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých výsledků. 

Vzdělávací obsah napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vyváří příležitosti pro vzájemnou 

spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu 

emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, 

poslechových a pohybových dovedností. 

 

Předmět je vyučován v 1. – 6. ročníku 2 hodiny týdně , v 7. – 10. ročníku 1 hodinu týdně 

V tabulce učiva se v každém dalším ročníku opakuje a procvičuje učivo minulých ročníků a přidává se další část učiva. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem hudební výchova rozvíjíme u žáků kompetence: 

sociálně personální tím, že  

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

 žáky seznamujeme s kulturami jiných národů a etnik 

 vedeme žáky k poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 

 rozvíjíme u žáků estetické cítění a vnímání 

k učení tím, že  

 podporujeme u žáků rozvoj hudeb. schopností a individuálních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, 

hudebně tvořivých, poslechových a pohybových 

komunikativní tím, že 

 učíme žáky kultivovanému vystupování a podporujeme tím získávání sebedůvěry 
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Hudební výchova – 1. stupeň – 1. období - 1.– 3. ročník 
 

Očekávané výstupy: žák by měl 

 

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

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

 vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky 

 soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby 

 naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat 

 reagovat pohybem na hudbu 

 

 

 

 
Hudební výchova – 1. stupeň – 1. období 

Vokální a instrumentální činnosti 

 

Poslechové činnosti 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Přesahy 

 pochopení a interpretace rytmu 

podle koordinace motorické, 

zrakové a sluchové  

 zpěv umělých a lidových písní 

přiměřeného rozsahu 

 rytmus a pohyb, hra na tělo 

 hra na jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 

 

 

 zvuk hudebních 

nástrojů 

 melodie a skladby 

určené děti 

 

 

 pohybové hry s říkadly a 

dětskými popěvky 

 pohybový projev podle 

hudby 

 chůze, klus, poskoky 
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Hudební výchova – 1. stupeň – 2. období – 4. - 6. ročník 

 
Očekávané výstupy: žák by měl 

 

 zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 

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

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

 soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 

 poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách 

 propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 

 

 

 

 
Hudební výchova – 1. stupeň – 1. období 

Vokální a instrumentální činnosti 

 

Poslechové činnosti 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Přesahy 

 rytmická cvičení s využitím 

Orffova instrumentáře 

 

 výška, síla, délka tónu 

 rozpoznávání tempa a 

rytmu 

 zpěvní hlasy 

 

 

 pochod podle hudebního 

doprovodu 

 hudebně relaxační techniky 
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Hudební výchova – 2. stupeň – 7. - 10. ročník 

 
Očekávané výstupy : 

 žák by měl 

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

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

 doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje 

 soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů 

 zvládnout základní kroky jednoduchého tance 

 

 
Hudební výchova – 2. stupeň 

Vokální a instrumentální činnosti 

 

Poslechové činnosti 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Přesahy 

 upevňování správných pěveckých 

návyků, zřetelná výslovnost, 

správné dýchání 

 lidové i umělé písně 

 rytmická cvičeni a rytmizace říkadel 

 seznámení s hudebními pojmy, nota, 

notová osnova, hudební klíč 

 hudební doprovody – hra na tělo, 

nástroje Orffova instrumentáře 

 

 

 rozpoznávání zvuků vybraných 

hudebních nástrojů 

 poslech písní a skladeb různých 

hudebních žánrů a vybraných 

ukázek našich a zahraničních 

skladatelů a interpretů 

 seznámení s významnými 

hudebními skladateli 

 

 

 improvizovaný pohyb 

podle hudby 

 hudebně pohybové hry 

 základní taneční kroky 

jednoduchých tanců 

 relaxační techniky, 

muzikoterapie 

 

MKV-kulturní rozdíly-

jedinečnost různých etnik 

v hudbě i v životě 
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Výtvarná výchova 

 
Charakteristika předmětu 

  
Předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. 

 Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor pro uplatnění jejich tvořivých schopností a zprostředkovává jim zážitky  prostřednictvím 

vlastní tvorby a recepce.  

Naplňuje jejich přirozenou potřebu projevit se.  

Ve výuce je možné přiblížit žákům výtvarné umění a působit tak na jejich estetické vnímání.  

Výtvarná výchova pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku. 

 

Tento předmět je dotován jednou hodinou týdně ve všech ročnících. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem výtvarná výchova rozvíjíme u žáků kompetence: 

sociální a pracovní tím, že 

 žák posiluje své sebevědomí, učí se reálně posuzovat výsledek své práce i práce ostatních 

 rozvíjí estetické cítění a vnímání  prostředí , poznávání, že kultura a umění obohacují člověka 

pracovní tím, že 

 žák využívá  a  rozvíjí  tvořivé vlastnosti a dovednosti, učí se koncentrovat na práci 

občanské tím, že 

 žák poznává  národní kulturu, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit 

  seznamuje se s kulturami jiných národů a etnik, učí se je akceptovat 

k učení tím, že 

 žák se učí pracovat s výtvarnými materiály a pomůckami 

 seznamuje se s novými technikami práce 

 učí se poznávat a hodnotit vlastní pokroky v práci 
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Výtvarná výchova - 1. stupeň  -  1. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zvládnout nejzákladnější dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

 rozpoznávat, pojmenovat a porovnat 

s dopomocí učitele barvy, tvary, 

objekty na příkladech z běžného 

života a ve výsledcích vlastní tvorby i 

tvorby ostatních 

 uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky 

a fantazii při tvůrčích činnostech 

 

 rozvíjení grafomotoriky 

 prostředky a postupy pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad a fantazijních 

představ 

 kresba křídami, voskovými 

pastelkami, kresba tvarově 

nenáročných předmětů 

 malba, barevné skvrny vodovými 

nebo temperovými barvami 

 vnímání a hodnocení výsledků 

tvůrčích činností vlastních i ostatních i 

výsledků běžné produkce  ( malba, 

kresba) 

 prezentace výsledků vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve škole (pracovní 

prezentace za pomoci učitele pro 

spolužáky, prezentace školy v rámci 

výstav či dalších akcí školy) 

 

 

M,Hv,Čj 
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Výtvarná výchova -   1.stupeň  - 2. období 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 uplatňovat základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu 

 rozlišovat, porovnávat, třídit a 

pojmenovat linie, barvy, tvary, 

objekty, a uplatnit je podle svých 

schopností při vlastní tvorbě 

 při tvorbě vycházet ze svých 

zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 

a fantazie 

 vyjádřit pocit z vnímání vlastní 

tvůrčí činnosti ( mimoslovně, 

graficky) 

 

 rozvíjení grafomotoriky 

 prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a 

fantazijních  představ  (pohyb těla v prostoru, manipulace 

s objekty, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace) 

 kresba křídami a voskovými pastelkami 

 kreslení předmětů vycházejících z kruhu, čtverce, obdélníku 

 kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat 

 malování vodovými nebo temperovými barvami 

 kresby vycházející z barevných skvrn, čar a vlnovek 

 rozlišování barevných odstínů, ladění barev 

 koláž – použití prvků z textilu či papíru a dokreslování 

 vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce  ( ilustrace 

hračky, objekty, comics 

 seznámení s obrazy J. Lady a M. Alše, popř. s díly dalších 

známých malířů 

 prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve 

škole 

 netradiční výtvarné techniky 

 

M,Hv,Čj 
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Výtvarná výchova - 2. stupeň  

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 uplatňovat základní dovednosti při 

realizaci a prezentaci vlastní tvorby 

 uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 

v ploše i prostoru podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívat jejich 

vlastnosti a vztahy 

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých 

zkušeností a představ 

 hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy 

s dopomocí učitele 

 

 prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ a zkušeností  ( umístění těla a objektů v prostoru, 

kresba, malba grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich 

kombinace v ploše i prostoru) 

 užití pastelu, vodových barev, křídy, voskových pastelek, vodových 

nebo temperových barev 

 kreslení předmětů vycházejících z kruhu, čtverce, obdélníku, oválu 

 spontánní kresba a malba s náměty ze života 

 vyjadřování vlastních pocitů kresbou a malbou 

 kresby vycházející z barevných skvrn 

 rozlišování odstínů a ladění barev 

 užití různých výtvarných technik rozvíjejících tvořivost žáků 

 rozlišování ,  třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních 

i ostatních, běžné a umělecké  produkce ( malba, kresba, objekty, 

fotografie, animovaný film) 

 ukázky ilustrací K. Svolinského, J. Trnky, J. Čapka, J. Lady 

kombinace v ploše i prostoru) 

 

 

 
 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova 

 

Charakteristika předmětu 
 
     .Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a 

základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti, rozvíjí u žáků fyzické a psychické schopnosti, pohybové 

dovednosti a sociální adaptaci. 

Umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybové omezení. Ve shodě s věkem, 

postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci a také k pochopení 

hodnot zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a 

schopnostem. 

 

Předmět TV je vyučován v rozsahu 3 hodin týdně ve všech ročnících.  

 

Je realizován podle plánů a jednotlivých tematických okruhů.  Jeho realizace probíhá v tělocvičně, herně a relaxační učebně, ve venkovním areálu školy, na 

plaveckém bazéně a zimním stadionu 

Součástí předmětu tělesná výchova je také zdravotní tělesná výchova, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným stavem  ( III. zdravotní 

skupina). Využívá činností zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků. Zařazení žáků do zdravotní TV se provádí 

na doporučení lékaře. Specifické  úkoly  zdravotní TV vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem 

k míře a druhu zdravotního oslabení. Cílem je zmírnění nebo odstranění zdravotního oslabení a celkové zlepšení stavu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Předmětem  tělesná výchova  rozvíjíme u žáků kompetence: 

  komunikativní  tím, že 

 učí žáka rozumět sdělení a reagovat na ně přiměřeně svým schopnostem 

sociální a personální tím, že 

 vede žáka k podílení se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 vede žáka k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování a seznamuje se s jeho možnými důsledky 

 vede žáka k navazování a udržování vztahů s vrstevníky a respektování druhých lidí 

K učení tím, že 

 učí žáka chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

 učí žáka uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 

Očekávané výstupy Tělesná výchova - 1. stupeň  1. období 
Žák by měl 

 mít  kladný postoj k pohybovým aktivitám 

 zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

 reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

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

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

 

Zdravotní těl. výchova 
Žák by měl 

 uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách při pracovních činnostech 

 zaujímat správné základní cvičební polohy 
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Tělesná výchova – 1. ročník  /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl  

 být motivován ke kladnému 

postoji k pohybovým 

aktivitách 

 seznámit se s pokyny na 

přípravu pohybové činnosti 

 učit se reagovat na základní 

pokyny a povely k osvojování 

činností 

 být seznámen se základními 

způsoby lokomoce a 

prostorovou orientací podle 

individuálních předpokladů 

 seznamovat se s dodržováním 

základních zásad bezpečnosti 

při pohybových činnostech a 

mít osvojeny základní 

hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, průpravná, 

psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí, hyg. cvič. prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 

Činnosti podporující pohybové učení 

 organizace při TV 

 komunikace v TV –  smluvené signály a povely 

 pravidla zjednodušených pohybových her a činností 

 zásady jednání a chování – fair play 

 

 

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a 

stupni oslabení 
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Tělesná výchova– 1. ročník  / 2. část 

VÝSTUPY UČIVO 

Zdravotní TV 

Žák by měl 

 seznamovat se 

se správnými 

způsoby držení 

těla v různých 

polohách 

pracovních a  

činnostech 

 

 seznamovat se 

se správnými 

cvičebními 

polohami 

 seznámit se 

s jednoduchými 

speciálními 

cvičeními 

souvisejícími 

s vlastním 

oslabením 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

konkrétní zdrav. oslabení, prevence, pohyb. režim, oblečení , obuv pro  Zdr. TV, zásady držení těla, dech. cvičení, vnímání pocitů 

při cvičení 

Speciální cvičení 

Základ.cvičební polohy, základ. technika cvičení podle typu oslabení, relax. cvičení, dech. cvičení- dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení šíjových, prstních, bederních svalů a 

vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziol. rozsahu pletence ramenního, 

kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, 

mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 

 B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení 

hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 
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Tělesná výchova – 2. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

  

 učit se kladnému postoji k  

pohybovým aktivitách 

 učit se pokyny na přípravu 

pohybové činnosti 

 učit se reagovat na základní 

pokyny a povely k osvojování 

činností 

 učit se základní způsoby 

lokomoce a prostorové 

orientaci podle individuálních 

předpokladů 

 učit se dodržovat základní 

zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a mít 

osvojeny základní hygienické 

návyky při pohybových 

aktivitách 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, průpravná, 

psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí,hyg. cvič.prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 

Činnosti podporující pohybové učení 

 organizace při TV 

 komunikace v TV –  smluvené signály a povely 

 pravidla zjednodušených pohybových her a činností 

 zásady jednání a chování – fair play 
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Tělesná výchova – 2. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Zdravotní Tv 

Žák by měl 

 učit se  správné způsoby držení 

těla v různých polohách a 

pracovních činnostech 

 

 učit se správné cvičební 

polohy 

 učit se jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

 konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení obuv pro 

Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

Speciální cvičení 

 základní cvičební polohy, základní technika cvičení podle typu oslabení, relaxační 

cvičení-celková a lokální, dechová cvičení- správný dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 

protažení šíjových, prstních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených 

ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu 

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech 

směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 

břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 

 B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních 

a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší 

tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 
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Tělesná výchova – 2. ročník /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

  C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

C 1 Oslabení zraku 

C 2 Oslabení sluchu 

C 3 Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A; 

vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacích 

systému: rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů: a 

sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou 

lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Tělesná výchova– 3. ročník /1.část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

  

 mít kladný postoj k  

pohybovým  aktivitách 

 zvládat podle pokynů  přípravu  

na pohybové činnosti 

  reagovat na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti 

 mít osvojeny základní  

lokomoce, dovednosti a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

  dodržovat základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, 

průpravná, psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí, hyg. cvič.prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 

 pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, hry ve 

vodě 
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Tělesná výchova – 3. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Zdravotní Tv 

Žák by měl 

 uplatňovat správné způsoby 

držení těla v různých polohách 

a pracovních činnostech 

 

 zaujímat správné cvičební 

polohy 

zvládat jednoduchá speciální cvičení 

související s vlastním oslabením 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

 

 konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení obuv pro 

Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

Speciální cvičení 

 základní cvičební polohy, základní technika cvičení podle typu oslabení, relaxační 

cvičení-celková a lokální, dechová cvičení- správný dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 

protažení šíjových, prstních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených 

ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu 

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech 

směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 

břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 

 B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních 

a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší 

tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 
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Tělesná výchova – 3. ročník /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

  C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

C 1 Oslabení zraku 

C 2 Oslabení sluchu 

C 3 Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A; 

vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacích 

systému: rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů: a 

sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou 

lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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- Očekávané výstupy: Tělesná výchova – 1. stupeň, 2. období 

 
Žák by měl  

 

 

 zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla 

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

 rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

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

 využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích 

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

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

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

 

 zvládat základní techniku speciálních cvičení, korigovat techniku cvičení podle pokynů učitele 
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Tělesná výchova – 4. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zlepšovat svou tělesnou 

zdatnost, pohybový projev a 

správné držení těla 

 podle pokynu  se snažit o 

uplatňování v pohybovém 

režimu korektivní cvičení 

v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

 rozvíjet základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností 

 snažit se o porozumění 

základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny 

k provádění vlastní pohybové 

činnosti 

 snažit se využívání osvojených 

pohybových dovednosti při 

hrách a soutěžích 

  snažit se zvládat podle pokynu 

základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po 

ukončení činnosti  

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, 

průpravná, psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí,hyg. cvič.prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 

 pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, hry ve 

vodě 
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Tělesná výchova – 4. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

 snažit se o uplatňování 

hygienických a bezpečnostních 

zásad pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

Žák by měl 

 zvládat základní techniku 

speciálních cvičení, korigovat 

techniku cvičení podle pokynů 

učitele 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 organizace při TV 

 komunikace v TV –  smluvené signály a povely 

 pravidla zjednodušených pohybových her a činností 

 zásady jednání a chování – fair play 

 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

 konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení obuv pro 

Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

 

Speciální cvičení 

 základní cvičební polohy, základní technika cvičení podle typu oslabení, relaxační 

cvičení-celková a lokální, dechová cvičení- správný dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 

protažení šíjových, prstních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených 

ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu 

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech 

směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 

břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 
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Tělesná výchova – 4. ročník /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

  B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních 

a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší 

tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 

 C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

C 1 Oslabení zraku 

C 2 Oslabení sluchu 

C 3 Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A; 

vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacích 

systému: rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů: a 

sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou 

lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Tělesná výchova – 5. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zlepšovat svou tělesnou 

zdatnost, pohybový projev a 

správné držení těla 

 podle pokynů se snažit o 

uplatňování v pohybovém 

režimu korektivní cvičení 

v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

 rozvíjet základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností 

 snažit se o porozumění 

základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny 

k provádění vlastní pohybové 

činnosti 

 snažit se využívání osvojených 

pohybových dovednosti při 

hrách a soutěžích 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, 

průpravná, psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí,hyg. cvič.prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 
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Tělesná výchova – 5. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 snažit se zvládat podle pokynu 

základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po 

ukončení činnosti  

 snažit se o uplatňování 

hygienických a bezpečnostních 

zásad pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti 

Zdravotní tělesná výchova 

 

 zvládat základní techniku 

speciálních cvičení, korigovat 

techniku cvičení podle pokynů 

učitele 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 organizace při TV 

 komunikace v TV –  smluvené signály a povely 

 pravidla zjednodušených pohybových her a činností 

 zásady jednání a chování – fair play 

 

Zdravotní tělesná výchova 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

 konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení obuv pro 

Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

 

Speciální cvičení 

 základní cvičební polohy, základní technika cvičení podle typu oslabení, relaxační 

cvičení-celková a lokální, dechová cvičení- správný dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 

protažení šíjových, prstních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených 

ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu 

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech 

směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 

břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 
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Tělesná výchova – 5. ročník /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

  B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních 

a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší 

tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 

 C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

C 1 Oslabení zraku 

C 2 Oslabení sluchu 

C 3 Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A; 

vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacích 

systému: rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů: a 

sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou 

lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Tělesná výchova – 6. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 zlepšovat svou tělesnou 

zdatnost, pohybový projev a 

správné držení těla 

 podle pokynů se snažit o 

uplatňování v pohybovém 

režimu korektivní cvičení 

v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

 rozvíjet základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností 

 snažit se o porozumění 

základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny 

k provádění vlastní pohybové 

činnosti 

 snažit se využívání osvojených 

pohybových dovednosti při 

hrách a soutěžích 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohyb. režim, délka, intenzita, spontánní hry a činnosti 

 příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřená činnost – správné držení těla, cvičení dechová, relaxační, 

průpravná, psychomotorická 

 hygiena při TV – osobní, vhodné oblečení a obutí,hyg. cvič.prostředí 

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, základy první pomoci  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry, hry s náčiním i bez, motivační hry 

 základní gymnastika – průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky 

 základy atletiky – průpravné činnosti, varianty chůze, běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (dle schopností žáků), skok do dálky, hod míčkem 

 základy sportovních her – průpravné hry, manipulace s míčem 

 turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, ochrana přírody, chování v přírodě 

 pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, bobování, základy bezpečnosti 
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Tělesná výchova– 6. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

 

 zvládat základní techniku 

speciálních cvičení, korigovat 

techniku cvičení podle pokynů 

učitele 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 organizace při TV 

 komunikace v TV –  smluvené signály a povely 

 pravidla zjednodušených pohybových her a činností 

 zásady jednání a chování – fair play 

 

Zdravotní tělesná výchova 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení 

 konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení obuv pro 

Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

Speciální cvičení 

 základní cvičební polohy, základní technika cvičení podle typu oslabení, relaxační 

cvičení-celková a lokální, dechová cvičení- správný dechový stereotyp 

 A Oslabení podpůrně pohybového systému 

A 1 Poruchy funkce svalových skupin  

A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení  

A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany  

A 4 Poruchy stavby dolních končetin  

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 

protažení šíjových, prstních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených 

ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu 

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech 

směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 

břišních, hýžďových, stehenních, látkových a vzpřimovačů trupu 
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Tělesná výchova – 6. ročník /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

  B Oslabení vnitřních orgánů 

B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B 2 Oslabení endokrinního systému  

B 3 Obezita 

B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních 

a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší 

tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a 

koordinační cvičení 

 C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

C 1 Oslabení zraku 

C 2 Oslabení sluchu 

C 3 Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A; 

vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacích 

systému: rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů: a 

sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou 

lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 Pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Očekávané výstupy: Tělesná výchova – 2. stupeň - 

 

 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Žák by měl 

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

 cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení 

 využívat základní kompenzační relaxační techniky 

 uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

 znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Žák by měl 

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

 snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti 

Činnosti podporující pohybové učení 

Žák by měl 

 dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách 

 sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

Žák by měl 

 mít odpovídající vytrvalost při korekci zdravotního oslabení 

 zařazovat do svého pohybového režimu speciální kompenzační cvičení související s vlastním oslabením, snažit se o jejich optimální provedení 
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Tělesná výchova – 7.  a  8. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Činnosti ovlivňující zdraví-  

žák by měl 

 usilovat o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových  schopností a o 

zdokonalování základních lokomocí 

dovedností 

  připravovat se na pohybovou činnost 

a její ukončení 

 učit se využívat základní kompenzační 

relaxační techniky 

 seznamovat se s uplatňováním 

bezpečného chování v přírodě a v 

silničním provozu 

 seznamovat se se  zásadami ošetření 

drobných poranění,  pokusit se požádat 

o pomoc 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

 snažit se o zvládání v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojovaných  pohybových  

dovedností  pokusit se  využívat je ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

 snažit se o co nejsprávnější provedení 

pohybové činnosti 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity 

 rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních 

schopností 

 prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční, 

koncentrační postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení těla  

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a 

obuv ve specifickém prostředí  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními 

pomůckami 

 gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem  

 atletika, starty, běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností 

žáků), skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem 

 sportovní hry s upravenými pravidly 

 plavání, prvky zdravotního plavání 

 turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a 

orientace v terénu, táboření, základní turistické dovednosti, ochrana 

přírody  

 základní techniky jízdy na sáňkách, bobech, pobyt v zimní přírodě 

 další tradiční i netradiční pohybové činnosti 
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Tělesná výchova – 7.  a 8. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Činnosti podporující pohybové učení 

 snažit se o dodržování dohodnuté  

spolupráce v družstvu při 

kolektivních hrách 

 pokusit se sledovat určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

 

 

 

 

 

Zdravotní Tv 

 snažit se o  odpovídající vytrvalost při 

korekci zdravotního oslabení 

 snažit se zařazovat do svého 

pohybového režimu speciální 

kompenzační cvičení související 

s vlastním oslabením, snažit se o 

jejich optimální provedení 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné 

terminologie, vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových 

činnostech 

 historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže 

 pravidla osvojovaných pohybových činnosti, základní pravidla her 

 

Zdravotní Tv 

Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení 

 základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na 

cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních 

oslabení) 

Speciální cvičení 

 soubor speciálních cvičení pro jednotlivé     

    typy zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 

 pohybové činnosti v návaznosti na obsah   tělesné výchovy 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Tělesná výchova – 9.  a  10. ročník /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Žák by měl 

 usilovat o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových  schopností a o 

zdokonalování základních lokomocí 

dovedností 

 cíleně se připravit na pohybovou 

činnost a její ukončení 

 využívat základní kompenzační 

relaxační techniky 

 uplatňovat bezpečné chování v přírodě 

a v silničním provozu 

 znát zásady ošetření drobných 

poranění,  umět požádat o pomoc 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Žák by měl 

 zvládat v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a využívat je ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

 snažit se o co nejsprávnější provedení 

pohybové činnosti 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity 

 rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních 

schopností 

 prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční, 

koncentrační postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení těla  

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a 

obuv ve specifickém prostředí  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními 

pomůckami 

 gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem  

 atletika, starty, běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností 

žáků), skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem 

 sportovní hry s upravenými pravidly 

 plavání, prvky zdravotního plavání 

 turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a 

orientace v terénu, táboření, základní turistické dovednosti, ochrana 

přírody  

 základní techniky jízdy na sáňkách, bobech, pobyt v zimní přírodě 

 další tradiční i netradiční pohybové činnosti 
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Tělesná výchova – 9.  a  10. ročník /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Činnosti podporující pohybové učení 

Žák by měl 

 dodržovat dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 sledovat určené prvky pohybové 

činnosti a výkony 

 

 

 

 

Zdravotní Tv 

Žák by měl 

 mít odpovídající vytrvalost při 

korekci zdravotního oslabení 

 zařazovat do svého pohybového 

režimu speciální kompenzační cvičení 

související s vlastním oslabením, 

snažit se o jejich optimální provedení 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné 

terminologie, vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových 

činnostech 

 historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže 

 pravidla osvojovaných pohybových činnosti, základní pravidla her 

Zdravotní Tv 

Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení 

 základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na 

cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních 

oslabení) 

Speciální cvičení 

 soubor speciálních cvičení pro jednotlivé     

    typy zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 

 pohybové činnosti v návaznosti na obsah   tělesné výchovy 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
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Zdravotní výchova 

 

 
Charakteristika předmětu 

 
Předmět Zdravotní výchova je součástí oboru Člověk a zdraví. která učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a 

základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, 

pohybové dovednosti i sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvíjení fyzických a pohybových možností. K osvojení dovedností a poznatků je třeba využívat 

vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Vede je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením 

zdraví v přiměřené míře k věku a schopnostem. 

Vzdělávací obsah prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které 

ohrožuje zdraví a běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím 

je zajištěno utváření dovedností a návyků pro uplatnění zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod.  

Předmět Zdravotní výchova  navazuje  na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti 

s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, 

rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

 

Vyučuje se v 9. a 10. ročníku vždy i hodinu týdně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Předmětem zdravotní výchova  rozvíjíme  u žáků kompetence: 

 

 pracovní tím, že 

 pomáháme žákům osvojení hygienických návyků, zvládnutí sebeobsluhy podle svých možností 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci 

 

 komunikativní tím, že 

 vedeme žáky ke komunikaci s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem   

 pomáháme žákům vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 umožňujeme žákům vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou vyjádřit svůj názor 

 

sociální a personální tím, že 

 vytváříme u žáků základní představu o vztazích mezi lidmi 

 vedeme žáky k uplatňování základních návyků společenského chování 

 pomáháme žákům poznávat nevhodné a rizikové chování, seznamujeme je s možnými důsledky 

 umožňujeme žákům navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky 

 

k učení tím, že  

 vedeme žáky k uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích 

 

občanské tím, že 

 vedeme žáky k péči o své zdraví, k dodržování naučených stereotypů chování zdravého životního stylu 

 učíme žáky chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob  

 

k řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů  i získaných zkušeností 

 učíme žáky, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 
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Vzdělávací obsah předmětu Zdravotní výchova 

 

2. stupeň  9. + 10. ročník 

 
Očekávané výstupy  

 

 vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

 chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

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

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

 uplatňovat způsoby bezpečného chování  v sociálním chování s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 

vědět, kde v případě potřeby vyhledat pomoc 

 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

 vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psycho aktivních látek a poškozování zdraví 

 použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci 

 řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech 
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Zdravotní výchova 9. a 10. ročník  

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Žák by měl 

 vědět o významu dobrého soužití mezi 

vrstevníky i členy rodiny 

 chápat základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím 

 respektovat zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníků, umět popsat své zdravotní 

problémy a potíže 

 znát správné stravovací návyky a v rámci 

svých možností dodržovat a uplatňovat 

zásad správné výživy 

 uplatňovat způsoby bezpečného chování  

v sociálním chování s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, 

v konfliktních a krizových situacích a 

vědět, kde v případě potřeby vyhledat 

pomoc 

 uplatňovat osvojené sociální dovednosti 

při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy 

 zaujímat odmítavé postoje ke všem 

formám brutality a násilí 

 vědět o souvislosti mezi konzumací 

návykových psycho aktivních látek a 

poškozování zdraví 

 použít důležitá telefonní čísla v případě 

potřeby pomoci 

 řídit se pokyny odpovědných osob při 

mimořádných událostech 

 

 vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství 

 vztahy  a  soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny, zájmová 

skupina 

 dětství, puberta, dospívání; tělesné změny 

 sex. dospívání, prevence rizikového sexuálního chování, předčasná sex. 

zkušenost, antikoncepce, těhotenství 

 výživa a zdraví, zásady zdravého stravování; vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví; specifické druhy výživy 

 tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny, otužování, význam 

pohybu pro zdraví 

  režim dne 

 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým 

onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby chování (pohlavně přenosné 

nemoci, HIF/AIDS, hepatitidy); preventivní a lékařská péče; chování v 

situacích úrazu a život ohrožujících  stavů  (úrazy v domácnosti, při 

sportu, na pracovišti, v dopravě 

 relaxační techniky 

 civilizační choroby, zdravotní rizika; preventivní a lékařská péče 

 auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek, patologické hráčství 

 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální 

kriminalita; šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání 

dětí; služby odborné pomoci 

 bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné prostředí ve 

škole, ochrana zdraví při různých činnostech, ochrana člověka za 

mimořádných událostí 
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Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu 
Předmět Pracovní činnosti je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním 

vzdělávání žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních 

pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti.  

Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností, manuálních dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co 

nejsamostatnějšímu zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností. Žáci se učí pracovat 

samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí.  

 

  

Předmět pracovní činnosti je vyučován v průběhu celého základního vzdělávání od 1. do 10. ročníku. Učivo celého vzdělávacího předmětu je určeno všem 

žákům, tedy chlapcům i dívkám. 

 

Předmět Pracovní činnosti zahrnuje tyto oblasti: 

 

 Sebeobsluha 

 Práce s drobným materiálem 

 Práce montážní a demontážní 

 Pěstitelské práce 

 Práce v domácnosti 

 

Na 2. stupni je navíc zařazena oblast 

 Práce s technickými materiály 
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Výchovně vzdělávací strategie 

 
Předmětem pracovní činnosti rozvíjíme u žáka kompetence: 

 

pracovní tím, že 

 vedeme žáky k osvojování hygienických návyků, zvládat sebeobsluhu podle svých možností 

 pomáháme žákům zvládnout základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech 

 učíme žáky pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly 

 vedeme žáky k soustředění se na pracovní výkon a schopnosti vytrvat při jeho plnění 

 vedeme žáky k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce 

 učíme žáky přijímat posouzení výsledků své práce 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle 

pracovních stereotypů 

komunikativní tím, že 

 umožňujeme žákům vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhájit svůj názor 

 

k učení tím, že 

 učíme žáky chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení a k získávání nových poznatků 

 vedeme žáky k uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích 

k řešení problémů tím, že 

 pomáháme žákům překonávat problémy přiměřeně svým možnostem 

 vedeme žáky k řešení problémových situací s pomocí naučených stereotypů a získaných zkušeností 

 učíme žáky, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

sociální a personální tím, že 

 učíme žáky uplatňovat základní návyky společenského chování 

 umožňujeme žákům navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky 

 

občanské tím, že 

 umožňujeme žákům využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti 

 vedeme žáky k péči o své zdraví, k dodržování naučených stereotypů chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí 
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti  - 1. stupeň 

 
Očekávané výstupy – 1. období 

 

Sebeobsluha: žák by měl 

 zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti 

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

 udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 

 

Práce s drobným materiálem: žák by měl 

 třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev 

 zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami 

 vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 pracovat podle slovního návodu 

 

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí 

 

Pěstitelské práce: žák by měl 

 provádět pozorování přírody v jednotlivých  ročních období 

 pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

 používat lehké zahradní náčiní 

 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 upravit stůl pro jednoduché stolování 

 připravit jednoduchý pokrm 

 chovat se vhodně při stolování 

 orientovat se v základním vybavení kuchyně 
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Pracovní činnosti 1. stupeň  1. období /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Sebeobsluha: žák by měl 

 zvládnout základní hygienické návyky a 

sebeoblužné činnosti 

 zvládnout oblékání a svlékání oděvu, 

skládání a uložení oděvu, obouvání 

 udržovat pořádek ve svých věcech i ve 

svém okolí 

Práce s drobným materiálem: žák by měl 

 třídit různé druhy drobného materiálu 

podle velikosti, tvaru, barev 

 zvládat základní manuální dovednosti při 

práci s jednoduchými materiály a 

pomůckami 

 vytvářet jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 pracovat podle slovního návodu 

Sebeobsluha: 

 svlékání a oblékání prádla a oděvů, rozepínání a zapínání knoflíků, 

zdrhovadel 

 skládání oděvů 

 obouvání a zouvání obuvi 

 osobní hygiena, umývání rukou a obličeje, čištění zubů, 

  používání kapesníku, hřebenu, péče o svůj zevnějšek 

 péče o osobní věci a školní pomůcky, jejich uklízení a ukládání 

Práce s drobným materiálem: 

 různé drobné materiály a jejich užití (přírodniny, modelovací hmota, 

papír a karton, textil, drát, folie apod.) 

 třídění různých druhů drobného materiálu (přírodniny, kamínky, 

korálky apod.) podle velikosti, tvaru, barvy 

 ukládání roztříděného materiálu do krabic, různých nádob 

 navlékání korálků 

 manipulace s drobným materiálem (překládání, přesýpání apod.) 

 stříhání, splétání provázků, bužírky, slámy apod. 

 jednoduché pracovní postupy 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 pracovní pomůcky a nástroje: nitě, korálky, suché plody, špejle, 

lepidlo, nůžky, jehla, modelovací hmota 

 mačkání papíru do kuliček, trhání papíru, vytrhávání, překládání 

 modelování – hnětení, stlačování, utváření jednoduchých tvarů  
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Pracovní činnosti 1. stupeň  1. období /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 zvládat elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicí 

 

Pěstitelské práce: žák by měl 

 provádět pozorování přírody 

v jednotlivých  ročních období 

 pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na 

zahradě 

používat lehké zahradní náčiní 

 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 upravit stůl pro jednoduché stolování 

 připravit jednoduchý pokrm 

 chovat se vhodně při stolování 

 orientovat se v základním vybavení 

kuchyně 

 

Práce montážní a demontážní: 

 stavebnice plošné, prostorové, sestavování jednoduchých modelů 

 práce podle slovního návodu 

 stavění z kostek, skládání kostek do krabice 

 skládání, rozkládání a šroubování hraček a předmětů 

Pěstitelské práce: 

 pozorování podmínek pro život rostlin 

 zalévání pokojových rostlin a rostlin na pozemku 

 zásady bezpečné práce s rostlinami 

 práce se zahradnickým náčiním, hrabání listí 

 klíčení rostlin v koutku živé přírody 

 

Práce v domácnosti 

 seznámení se se základním vybavením kuchyně 

 práce s drobným kuchyňským náčiním, bezpečnost při zacházení 

s kuchyňskými pomůckami 

 stolování ve třídě a ve školní jídelně 

 pravidla správného stolování 

drobné úklidové práce, utírání prachu, mytí nádobí a podlahy 
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti - 1. stupeň 

 
Očekávané výstupy – 2. období 

Sebeobsluha: žák by měl 

 pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci 

 zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi 

 dodržovat zásady účelného oblékání 

Práce s drobným materiálem: žák by měl 

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

 využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic 

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

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

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 pracovat podle slovního návodu, předlohy 

 spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 

 udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

Pěstitelské práce: žák by měl  

 znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 

 ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny 

 volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 znát základní vybavení kuchyně 

 připravit jednoduché pohoštění 

 uplatňovat zásady správné výživy 

 dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 

 zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji 

 vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě 

 udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti 
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Pracovní činnosti 1. stupeň   2. období /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Sebeobsluha: žák by měl 

 pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své 

osobní věci 

 zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi 

 dodržovat zásady účelného oblékání 

Práce s drobným materiálem: žák by měl 

 pracovat podle předlohy a vytvářet 

přiměřenými pracovními postupy různé 

výrobky z drobných materiálů 

 využívat při tvořivých činnostech vlastní 

fantazii i prvky lidových tradic 

 volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 udržovat pořádek  na pracovním místě; 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 provádět při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

 pracovat podle slovního návodu, předlohy 

 spojovat a rozpojovat různé jednoduché 

předměty 

 udržovat pořádek na svém pracovním 

místě, dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 

Sebeobsluha: 

 opakování všech činností, které si žáci osvojili v 1. období 

 skládání oděvu na určené místo, věšení na ramínko, kartáčování 

oděvu, čištění a ukládání obuvi 

 sprchování, mytí celého těla 

 péče o zevnějšek, zásady účelného a vkusného oblékání 

Práce s drobným materiálem: 

 opakování učiva 1. období 

 vázání uzlu, kličky 

 navlékání korálků podle vzoru 

 propichování a navlékání papírů různé kvality na nit 

 proplétání bužírky, provázků, vlny 

 stříhání papíru, vystřihování podle předkreslené linie 

 skládání, překládání papíru, lepení, polepování předmětů (krabiček) 

papírem 

 model. složitějších  předmětů, vykrajování tvarů, tvarování pomocí 

dřívka, modelování v písku 

 jednoduché pracovní postupy a operace 

 pracovní pomůcky a nástroje – viz. 1.období 

 lidové zvyky – aktuálně vzhledem k ročnímu období 

 zásady hygieny a bezpečnosti práce 

Práce montážní a demontážní: 

 sestavování modelů se stavebnic (šroubování, spojování prvků 

stavebnic) 

 práce s návodem i dle fantazie 

 spojování špejlí. drátkem 

 montáž a demontáž modelů, ukládání do krabic 

 užívání názvů nástrojů a součástí stavebnic 

 dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce 
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Pracovní činnosti 1. stupeň  2. období /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Pěstitelské práce: žák by měl  

 znát základní podmínky a postupy pro 

pěstování vybraných rostlin 

 ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i 

venkovní rostliny 

 volit podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce při práci s rostlinami na zahradě 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 znát základní vybavení kuchyně 

 připravit jednoduché pohoštění 

 uplatňovat zásady správné výživy 

 dodržovat pravidla správného stolování a 

společenského chování při stolování 

 zvládat práci s jednoduchými 

kuchyňskými nástroji 

 vědět, jakým způsobem udržovat pořádek 

v bytě, ve třídě 

 udržovat pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržovat základy hygieny a 

bezpečnosti práce v domácnosti 

 

 

Pěstitelské práce 

 základ. podmínky pro život rostlin – voda, světlo, teplo, půda, 

vzduch 

 ošetřování pokojových rostlin, zalévání, vymývání misek, odstraň. 

odumřelých částí rostlin, kypření půdy, omývání listů 

 příprava půdy před setím – rytí, hrabání, kolíkování 

 setí do řádků a jamek, pozorování klíčení semen hrachu. 

 pěstování ředkviček a hrachu. 

 léčivé a jedovaté rostliny, sběr léčivek 

 zásady bezpečné práce při práci s rostlinami 

 pomůcky, nástroje a náčiní pro pěst.  rostlin a zpracování půdy 

Práce v domácnosti 

 základní vybavení kuchyně 

 práce s jednoduchými kuchyňskými nástroji 

 pravidla správného stolování a společenského chování při stolování, 

užívání příboru a ubrousku 

 pomoc při sklízení a umývání nádobí 

 zásady správné výživy, potraviny (správný výběr, nákup, 

skladování) 

 základy vaření -  příprava jednoduchého pohoštění; čištění zeleniny 

a brambor, vaření čaje a kakaa  

 péče o pořádek a čistotu pracovních ploch ve cvičné kuchyni 

 péče o čistotu okolního prostředí, utírání prachu, zametání a mytí 

podlahy 

 dodržování základů hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti 
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 

 
Očekávané výstupy  

Práce s technickými materiály: žák by měl 

 rozlišovat různé druhy materiálu 

 získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech 

 zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

 orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech 

 vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

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

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 

 zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 

 provádět údržbu jednoduchých předmětů 

 dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy 

Pěstitelské práce: žák by měl 

 volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 

 znát hlavní zásady pěstování zeleniny 

 používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě 

 znát běžné druhy ovoce 

 seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin 

 vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 

 používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

 používat  základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 

 připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 



124 

 

 dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky 
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Pracovní činnosti 2. stupeň  /1. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Práce s technickými materiály: žák by měl 

 rozlišovat různé druhy materiálu 

 získat základní vědomosti o materiálech, 

nástrojích a pracovních postupech 

 zvolit vhodný pracovní postup v souladu 

s druhem zpracovávaného materiálu 

 orientovat se v jednoduchých pracovních 

postupech a návodech 

 vybrat a správně používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

 dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím 

Práce montážní a demontážní: žák by měl 

 sestavit podle návodu, plánu jednoduchý 

model 

 zvládnout jednoduchou montáž a 

demontáž při práci se stavebnicemi 

 provádět údržbu jednoduchých předmětů 

 dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny 

práce a bezpečnostní předpisy 

 

 

Práce s technickými materiály: 

 práce s různým materiálem, využití materiálů 

(papír, karton, sádra,  plasty, drát, dřevo, kov) 

 požívání vhodných pracovních postupů v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu  

 orientace v jednoduchých pracovních postupech a návodech 

 lidové zvyky, tradice, řemesla – drátkování, pletení pomlázek, 

zdobení kraslic 

 základní dovednosti ručních prací – základní stehy, háčkování, 

pletení, šití na stroji dle individuálních schopností žáků  

 zacházení s elektrickými spotřebiči, pravidla bezpečnosti, zapojování 

spotřebičů 

 výměna žárovky, výměna baterii 

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci, zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím 

 

Práce montážní a demontážní:  

 sestavování modelů konstrukčních stavebnic 

 demontáž modelů, ukládání součástek do krabic 

 rozebrání a složení jednoduchých mechanických strojů (např. 

mlýnek na maso) 
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Pracovní činnosti 2. stupeň  /2. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Pěstitelské práce: žák by měl 

 volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a 

využívat je k výzdobě 

 znát hlavní zásady pěstování zeleniny 

 používat vhodné pracovní pomůcky při 

práci na zahradě 

 znát běžné druhy ovoce 

 seznámit se s běžnými léčivými rostlinami 

a znát nebezpečí jedovatých rostlin 

 vědět o způsobu. chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce na zahradě 

 

Pěstitelské práce: 

 základní podmínky pěstování rostlin, výživa rostlin 

 zpracování půdy – rytí, kopání, kypření, urovnávání 

 druhy zeleniny, zásady a podmínky pěstování, sklizeň, skladování, 

konzervování 

 druhy ovoce, konzervování a skladování 

 okrasné, pokojové rostliny a jejich pěstování, aranžování a 

jednoduchá vazba květin 

 léčivé a jedovaté rostliny, koření, význam rostlin pro zdraví člověka, 

alergie 

 údržba zahradního náčiní 

 zvířata v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu 
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Pracovní činnosti 2. stupeň  /3. část 

VÝSTUPY UČIVO PŘESAHY 

Práce v domácnosti: žák by měl 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti 

 používat vhodné prostředky při práci 

v domácnosti 

 používat  základní  kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhovat spotřebiče 

 připravit pokrmy podle daných postupů 

v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržovat základní principy stolování a 

obsluhy u stolu 

 dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy při 

zacházení s elektrospotřebiči a 

používanými prostředky 

 

 

 

 

Práce v domácnosti: 

 úklid v domácnosti – pravidelný denní úklid, týdenní, zametání, 

luxování, mytí podlahy, utírání prachu, mytí dveří a oken, praní 

záclon; úklidové prostředky, postupy, bezpečnost při styku 

s čistícími prostředky 

 základní vybavení kuchyně, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost 

a hygiena provozu 

 praní ruční i v pračce, sušení a žehlení prádla 

 potraviny, skupiny potravin, nákup a uschovávání potravin, 

konzervace potravin 

 příprava studených a teplých pokrmů dle zásad zdravé výživy 

s ohledem na individuální schopnosti žáků 

 zásady stolování, úprava stolu, jednoduché a slavnostní prostírání, 

chování u stolu 
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Hodnocení žáků speciální školy 

 

 

Obecná pravidla hodnocení a klasifikace 
 Vychází z Vyhlášky MŠMT §51odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

 Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně ve výuce po celý školní rok 

 Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků 

 Věnujeme žákům individuální pozornost 

 Nedílnou součástí hodnocení je také hodnocení jeho chování a projevů 

 Zásadně hodnotíme žákův výkon 

 Nesrovnáváme s ostatními žáky 

 Hodnocení se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení 

 Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni: pracoval úspěšně, pracoval 

 Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních osnov či individuálních 

vzdělávacích plánů. 

 Žáci jsou hodnoceni i ve všech složkách výchovy, tj., hudební, tělesné a pracovní s výtvarnou. 

 Chování žáků se hodnotí podle stupnice uvedené na poslední straně vysvědčení. 

 Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka, a přihlíží ke kvalitě jeho 

rodinného výchovného prostředí.  

 

Získávání podkladů pro hodnocení 
Podklady pro hodnocení získává učitel zejména 

 soustavným sledováním výkonu žáka v průběhu vyučování, 

 různými druhy prověřování jeho vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné, grafické), 

 analýzou výsledků různých aktivit žáka zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a 

samostatnost, 

 konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky SPC. 
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Postup při hodnocení 
 Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho snaze a míře jeho postižení. V odůvodněných případech lze 

žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele a odborného posudku speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko 

psychologické poradny. 

 Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) – třídní schůzky, 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 

 V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. 

 Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. 

 Žák speciální školy, který nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam hodnocen, se 

po návratu do kmenové školy za toto období nehodnotí. 

 Přestupuje li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování a hodnocení v jednotlivých 

vyučovacích a výchovných předmětech. 

 

Průběžné hodnocení 
K průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka učitelé přistupují s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. 

Přirozenou součástí hodnocení je i sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání respektujeme úroveň dosažení cílů 

základního vzdělávání pro náš typ školy. Hodnocení číslicemi je možné odstupňovat s pomocí znamének    + a -. 

 

Postup žáka do dalšího ročníku 
 Do následujícího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcově vzdělávacím programem. 

 Nelze-li hodnotit žáka na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnocení ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí. 

 Nelze-li hodnotit žáka na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník. 

 Pokud žák nezvládá učivo daného ročníku, bude mu vypracován roční osobní vzdělávací plán a tato skutečnost bude uvedena na vysvědčení. 
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 Jestliže žák nezvládá učivo stanovené ročním osobním vzdělávacím plánem nebo jestliže škola přestane odpovídat stupni postižení žáka, 

je ředitel školy, do které je žák zařazen, povinen podat návrh na změnu formy vzdělávání. 

 V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Výstupní 

hodnocení obsahuje vyjádření o vlastnostech, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech dalšího vzdělávání nebo uplatnění. 

 

 
Vysvědčení 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno slovně.  Má vyjádřit míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti 

žákovy činnosti. 

 Po ukončení povinné devítileté školní docházky se tato skutečnost uvádí  na zadní straně vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně základního 

vzdělání: Žák získal základy vzdělání. 

 Po ukončení povinné školní docházky může žák pokračovat ve vzdělávání ve speciální škole 10. rok. 

 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace  v případě  přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka. 

 Výsledky vzdělávání žáka v předmětech: čtení, psaní, počty, informatika, prvouka, vlastivěda a přírodověda se na vysvědčení hodnotí 5 stupni 

klasifikace. 

 Výsledky vzdělávání žáka v hudební, výtvarné, zdravotní, tělesné výchově a v pracovních činnostech se hodnotí 3 stupni klasifikace. 

 Řečová výchova se neklasifikuje. 
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Hodnocení žáků v jednotlivých předmětech - Stupně hodnocení - Formalizované slovní hodnocení: 

Předmět/hodnocení 1 2 3 4 5 

Čtení 
Čte samostatně a s 

porozuměním 

 Čte s menší pomocí a   

částečným porozuměním 
     Čte s pomocí 

Čte s trvalou pomocí a 

čtenému nerozumí 
  Učivo dosud nezvládá 

Psaní Píše samostatně, úhledně 
Píše čitelně a s malou 

pomocí 
     Píše s pomocí 

Píše a trvalou pomocí, 

snaží se napodobit tvary 

písmen 

Učivo dosud nezvládá 

Počty 
Počítá samostatně, přesně a 

pohotově 

Počítá samostatně 

s drobnými chybami 

Počítá s pomocí a 

drobnými chybami 
Počítá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá 

Informatika Učivo dobře zvládá Učivu rozumí Učivo zvládá s pomocí 
Učivo zvládá jen s trvalou 

s pomocí 
Učivo dosud nezvládá 

Prvouka, Vlastivěda, 

Přírodověda 

Učivo chápe a správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí, na otázky 

správně odpovídá 
Učivo částečně zvládá 

Učivo zvládá jen s trvalou 

s pomocí 
Učivo dosud nezvládá 

Hudební výchova 
Má dobrý vztah k hudbě, 

pěkně a rád zpívá  

Na hudbu reaguje 

pozitivně, ale je jen mírně 

aktivní 

Dosud nemá vztah k hudbě 

 

 

Výtvarná výchova 
Je tvořivý a zručný, pracuje 

samostatně a se zájmem 

Je méně zručný, ale rád 

tvoří. Pracuje s malou 

pomocí 

Pracuje s trvalou pomocí, 

práce se mu zatím nedaří. 

Zdravotní výchova Učivo ovládá bezpečně Učivo podstatně ovládá Učivo dosud nezvládá 

Tělesná výchova 
Je obratný a snaživý, cvičí 

podle svých možností 

Je méně obratný, ale 

snaživý, cvičí podle svých 

možností 

Žák odmítá cvičit, nevyvíjí 

žádné úsilí 

Pracovní činnosti 
Je tvořivý a zručný, pracuje 

samostatně a se zájmem 

Je méně zručný, ale rád 

tvoří. Pracuje s malou 

pomocí. 

Pracuje s trvalou pomocí, 

práce se mu zatím nedaří. 
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Zásady pro hodnocení chování: 

 
 Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání 

v pedagogické radě. 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže 

tato opatření byla  neúčinná. 

 Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 

 Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

 Výchovná opatření: 

- pochvala třídního učitele 

- pochvala ředitele školy 

- napomenutí třídního učitele 

- důtka třídního učitele 

- důtka ředitele školy. 

-  

Stupně hodnocení chování a prospěchu v případě použití klasifikace 

 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 -  velmi dobré 

2 -  uspokojivé 

3 -  neuspokojivé. 
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Kritéria pro klasifikaci chování: 

 

 Stupeň 1 – velmi dobré 

Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základ. pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah 

k učitelům i spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný vých.  působení a snaží se své chyby napravit. 

 Stupeň 2 – uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně 

závažných přestupků proti školnímu řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na mimoškolních akcích. Žák je méně přístupný výchovnému působení 

, zpravidla nebyla účinná důtka třídního učitele, ředitele školy a žák se dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost, ohrožuje zdraví a 

bezpečnost svou nebo jiných osob. 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla 

společenského soužití ve škole a porušuje právní normy. Přes veškerá opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby 

napravit.  

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků: 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků a posiluje se tímto sebeúcta a sebevědomí žáků. 

 Žáci se učí hodnotit svoje výsledky práce, opravovat chyby, učí se chápat, že chybovat je přirozenou věcí v procesu učení. Současně by se měli naučit 

přiznat chybu. 

 Při sebehodnocení co se jim daří,   

 Žáci by se měli naučit svoje výkony a výsledky práce pokud možno objektivně komentovat, srovnávat s ostatními, měli by umět ocenit sami sebe, ale 

být i sebekritičtí. 

 

Metodické poznámky k hodnocení žáků vyučovaných podle učebního plánu speciální školy: 
1. Žáci jsou vyučováni podle vzděl. programu, který umožňuje postupovat v jednotlivých  vých. složkách podle individ. schopností žáků tempem, které je 

pro ně nejvhodnější. 
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2. Učitel sděluje žákovi hodnocení jeho výkonu bezprostředně po dokončení úkolu a poukazuje hlavně na klady jednotlivých hodnocených výkonů nebo 

výsledků žákovy činnosti. 

3. V hodnocení žákových výkonů by mělo převažovat hlavně kladné motivující hodnocení, jako je pochvala, uznání, povzbuzení, vyjádření kladného 

očekávání apod. 

 

Autoevaluace školy 

 
Evaluační činnost školy je zaměřena na vybrané aspekty práce školy měla by sloužit jako prostředek zkvalitňování práce školy. 

Autoevaluaci budeme rozvíjet jako proces, který sestává z řady fází, které je nutno koordinovat. Tato problematika bude znovu široce 

diskutována mezi učiteli, vedením školy, ale i rodiči a žáky. Půjde o to, aby autoevaluace byla pochopena jako proces, který není zaměřen na 

postihování jednotlivců či skupin za jejich případně zjištěné slabiny, ale spíše jako něco, co je bezpečnou formou zaměřeno na klíčové procesy a 

jevy školního fungování a co může škole pomoci dále zkvalitňovat vzdělávací a výchovnou činnost. 

Autoevaluaci chápeme jako proces, který podpoří dialog o kvalitě práce školy ve škole i okolo ní, a který nutně vyvolá očekávání změn 

toho, co se jako výsledek evaluace ukáže nutné ke změně. Je tedy důležité, aby autoevaluace byla procesem společným, transparentním, 

konstruktivním a bezpečným, citlivým a etickým, ale současně upřímným a pravdivým. 

 Organizace a řízení autoevaluace je úkolem především vedení školy, ale je žádoucí, aby se do celého procesu zapojili i další pedagogičtí 

pracovníci.  

 Plán autoevaluace je rozvržen na dobu dvou let. Na základě postupně získávaných zkušeností s procesem autoevaluace bude obměňován 

a doplňován podle potřeby vždy po ukončení daného období. 
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Oblast autoevaluace Cíle Kritéria hodnocení Nástroje Časové rozvržení 
Podmínky ke vzdělávání  Co největší 

bezbariérovost 

 Vybavenost školy 

(počítačová síť, 

cvičební prostory) 

 Dosažitelnost 

potřebných prostor pro 

tělesně postižené žáky 

 Četnost obnovy 

vybavení 

 Dotazníkové šetření 

mezi rodiči i PP 

 Pozorování 

 Záznamy 

z inventarizace 

 1 x za 2 roky 

dotazníkové šetření 

 Průběžně 

 1 x ročně inventarizace 

Průběh vzdělávání  Soulad ŠVP s RVP 

 Začleňování jiných 

než frontálních metod 

výuky 

 Individuální přístup k 

žákům 

 

 Hodnocení hodin 

 Začleňuje, nezačleňuje 

 

 

 Optimální vytížení žáků 

jejich individuálních 

možností 

 Hospitace vedení školy 

 

 

 Pozorování 

 Dotazování žáků 

 Minimálně 2 x ročně 

hospitace u jednotl. 

vyučujících 

 Průběžně 

 1 x za 2 roky šetření 

Podpora školy žákům, 

spolupráce s rodiči 
 Podpora 

reprezentačních a 

mimoškolních aktivit 

 Spolupráce s rodiči 

 Spokojenost rodičů se 

školou 

 Četnost účasti žáků na 

reprezentačních  a 

mimoškolních akcích 

 Četnost kontaktů 

s rodiči 

 Spokojený rodič i žák 

 Doklady o účasti žáků a 

jejich výsledcích 

 

 Záznamy TU 

 

 Rozhovor 

 Průběžně 

 

 

 3 x ročně 

 

 Průběžně 

Výsledky vzdělávání  Dosažení co 

nejkvalitnějších 

výsledků 

odpovídajících indiv. 

možnostem žáků 

 Postupné zlepšování 

jednotlivých žáků 

 Analýza žákovských 

prací 

 Výsledky hodnocení 

žáků 

 Průběžně 

 1 x ročně na konci 

školního roku 

Řízení školy, personální  Stabilita pedag sboru  Spokojený pedagog  Rozhovor. dotazníkové  Průběžně, nejméně 1 x 
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práce, DVPP  Dobré vztahy  

 Četnost, kvalita a 

účelnost DVPP 

 Informovanost všech 

 

 Počet uskutečněných  

akcí DVPP 

 Zřízení webových str. 

šetření 

 Dokumentace školy 

 Návštěvnost 

web.stránek 

za 2 roky 

 1 x ročně 

 Vyhodnocení 1x ročně 

Oblast autoevaluace Cíle Kritéria hodnocení Nástroje Časové rozvržení 

Úroveň výsledků práce školy  Dodržování 
stanoveného plánu 
práce školy na daný 
školní rok 

 Dodržování rozpočtu 
školy 

 Sponzoring 

 Využívání grantových 
schémat 

 Dodržen, nedodržen 
 

 

 

 Dodržen, nedodržen 
 

 Množství sponzorů 

 Počet využitých grantů 

 Rozbor dokumentace 
školy 

 Výroční zpráva školy 
 

 1 x ročně 

Klima školy  Spokojenost žáků ve 
škole 

 Pocit bezpečí ve škole 

 Spokojený žák 
 

 Pozorování 

 Rozhovor 

 Anketa 

 Průběžně 
 

 1 x za dva roky 
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