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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  ŠVP pro ZŠS v ZŠ U Lesa v Karviné-Ráji, Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 

základní školy speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a pro žáky s těžkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:   U Lesa 713, Karviná - Ráj, 73401  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Jana Petrová  

KONTAKT:  Tel.    596 311 487, 

                    Mobil: 739 669 921 

      E-mail: sekretariat@ulesakarvina.cz,e-podatelna@ulesakarvina.cz                    

      Web:  www.ulesakarvina.cz,  

                    Datová schránka:  swcray4  

IČO:  48004529  

IZO:  48004529  

RED-IZO:  600135942  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Zuzana Štefániková, Mgr. Martina Bystroňová  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Karviná  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Fryštátská 72, 73324 Karviná-Fryštát  

KONTAKTY:    

Telefon:  +420 596 387 111  

Email:  podatelna@karvina.cz  

Datová schránka:  es5bv8q  

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
mailto:e-podatelna@ulesakarvina.cz
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace je škola plně 

organizovaná.   Poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku dle Školního  vzdělávacího  programu  pro 

obor vzdělávání základní školy  a  základy vzdělání  od 1. do 10. ročníku dle Školního 

vzdělávacího  programu pro obor vzdělávání základní školy speciální. Škola splňuje podmínky pro 

výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  souladu se školským zákonem, 

kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření dle vyhlášky č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Škola se 

řadí svým počtem žáků mezi velké školy.  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna na sídlišti v Karviné - Ráji.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků.   

Úkolem současné společnosti je uznávat rovnost šancí a vytvořit prostředí vzájemného porozumění 

a akceptace mezi lidmi navzájem. Jedním ze základních práv všech dětí, tedy i dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, je jejich právo na vzdělání. To by mělo probíhat v co možná největší míře 

společně s jejich vrstevníky v běžné škole. Inkluzivní program školy podporuje a umožňuje 

maximální osobnostní rozvoj každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.   

Do programu jsou zařazeni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními.   

Škola je připravena na přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci dlouholetého 

integračního programu, který ve škole probíhal před uzákoněním inkluze, získali zaměstnanci 

školy bohaté zkušenosti zejména  s:  

1. Žáky se specifickými poruchami učení nebo chování   

2. Žáky s tělesným postižením   

3. Žáky s poruchami autistického spektra   
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4. Žáky s kombinovanými vadami   

5. Žáky s vadami řeči  

Na úspěšném naplňování inkluzivního programu se podílejí:   

1. Třídní učitelé a aprobovaní vyučující, vedení školy.   

2. Školní speciální pedagog.   

3. Výchovný poradce.   

4. Metodik primární prevence.   

5. Pedagogičtí asistenti.   

6. Poradenské instituce: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra 

(podle druhu postižení žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními), Středisko výchovné 

péče.   

7. Metody a formy práce podle pedagogického směru „Konstruktivistická 

pedagogika“ (Využíváme specializované postupy a metody, individuální pomůcky, speciální 

učebnice, odborné učebny, relaxační místnosti).   

8. Obecně prospěšná společnost Dobrodiní, Školská rada.   

Formy uskutečňované inkluze:   

1. Vřazení žáka s podpůrnými opatřeními do běžné třídy základní školy bez podpory 

pedagogické nebo osobní asistence.   

2. Vřazení žáka s podpůrnými opatřeními do běžné třídy základní školy s  podporou 

pedagogické nebo osobní asistence.   

3. Skupinová integrace do základní školy (zřízení třídy pro děti s poruchou autistického 

spektra).   

Výše uvedení žáci jsou vzděláváni obvykle na podkladě doporučení školského poradenského 

pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (v souladu 

se stávající platnou legislativní úpravou), které zohledňuje specifické vzdělávací potřeby žáků            a 

vychází vstříc i požadavkům zákonným zástupcům. Zákonní zástupci a jejich děti jsou vnímáni jako 

partneři a svými poznámkami se podílejí na tvoření individuálního vzdělávacího plánu, byl - li 

doporučen a který obsahuje: základní údaje o žákovy, výklad závěrů vyšetření pro potřeby 

vzdělávání, jednoznačný popis vzdělávacích potřeb žáka, datum vyšetření, výchozí učební 

dokumenty, konkrétní cíle v jednotlivých vyučovacích předmětech, úpravu organizace výuky, 

časové a obsahové rozvržení výuky, formu zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, 

konkrétní určení rozsahu předmětu speciálně pedagogické péče pedagogické intervence a jejího 

poskytovatele, výčet nezbytných kompenzačních a učebních pomůcek, účast dalších pedagogických 

pracovníků (pedagogického asistenta, vyučujících dalších předmětů), způsob spolupráce se 

zákonnými zástupci, podíl žáka na řešení problému, jmenovité určení pracovníka PPP, SPC, SVP, se 

kterým škola spolupracuje a podpisy všech zúčastněných včetně podpisu ředitele školy.   
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2.4 Podmínky školy  

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

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

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbariérový přístup je zajištěn po 

celém areálu.  Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou 

k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu -  využít 94 pracovních stanic, pracovní stanice 

ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, 

ICT, tělesná výchova, zeměpis.  

Je zde zřízena  třída,  podle §16 školského zákona, pro žáky s poruchou autistického spektra. Žáci    

s autismem jsou vzdělávání dle metody strukturovaného učení. Mají k dispozici dvě učebny, kde 

jsou prostory rozděleny na pracovní a  relaxační zónu. Učitelé mají k dispozici kabinety.  

Pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci. Vzhledem k naplnění podpůrných opatření dle 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,   zde pracují 

asistenti pedagoga. Všichni splňují potřebnou kvalifikaci, kterou získaly studiem pro asistenty 

pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci se nadále průběžně vzdělávají dle aktuální nabídky 

různých vzdělávacích institucí.  

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. Ve škole pracuje školní 

speciální pedagog, školní metodik prevence, školní výchovný poradce, kteří úzce spolupracují          s 

externími odborníky (PPP, SPC, OSPOD, aj.).  

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluace školy a procesů probíhajících v ní je založena na dlouhodobém pozorování, analýze a 

hodnocení výsledků. Shrnující závěry z prováděné autoevaluace jsou prezentovány na 

pedagogických radách a jsou součástí analýzy školního roku. Dále tato zjištění mají význam pro 

korekci dalšího rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů, tedy i žáků. Následně pak pro výběr 

a volnu materiálů, přístupů a metod.  
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Mezi regulativní - autoevaluační mechanismy patří pravidelné náslechy studentů pedagogických 

fakult, kontrolní a hospitační činnost vedení školy a podobně.  

Dalším z autoevaluačních  nástrojů jsou besedy se studenty fakult vzdělávající učitele, s pedagogy z 

jiných škol s dlouhodobou praxí, se speciálními pedagogy z poradenských center  popř. jinými 

odborníky a reflexe rodičů žáků.  

Významnou autoevaluační vazbou je zapojení žáků školy do dalšího vzdělávání a jejich zlepšení 

kvality života.  

Jsme připraveni se zapojit do státem, krajem nebo zřizovatelem organizované evaluace. Zpětnou 

vazbu škole poskytují i inspekce ČŠI a kontroly ze strany zřizovatele.  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

                                                                                             - podpůrné výukové materiály,  

                                                                                            - školní vzdělávací program   

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

Analýza školní dokumentace, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové 

komise apod.), zpětná vazba absolventů, zpětná vazba externích subjektů. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

A) NEZISKOVÉ ORGANIZACE:   

Spolupráce s obecně prospěšnou společností Dobrodiní   

Obecně prospěšná společnost vznikla 13. listopadu 2003 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě.   

Nabízí tyto obecně prospěšné služby:   

1. Ekologie:     

1. tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy   

2. pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně   

3. realizace ekologických projektů   

2. Zdravotnictví a sociální péče:     
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1. zkvalitnění péče o děti s různým typem postižení  

2. nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky   

3. péče o děti s alergickým onemocněním   

4. zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí   

3. Kultura a sport:     

1. ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví   

2. propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a 

společenských aktivit konkrétních věcí   

4. Ostatní:     

1. realizace projektu „Škola bez bariér“;  

2. spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi;   

3. organizování seminářů a akcí propagujících o.p.s.;   

4. podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurze, příprava na budoucí 

povolání, pozvání lektorů na přednášky a budoucím povolání.   

Doplňková činnost:   

a. pořádání dětských rekreačních a rekreačně – vzdělávacích akcí;   

b. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí;   

Spolupráce se střediskem Slezské diakonie pro děti se zdravotním postižením EUNIKA    

Děti navštěvují naši školu jednou měsíčně, aby se zbavily ostychu a případného strachu ze školního 

prostředí. Připravujeme pro ně pravidelně setkání ve třídách 1. stupně, kde pracují s paní učitelkou 

a našimi žáky, další skupina tvoří v keramické dílně, také za pomoci našich starších žáků   z 2. stupně, 

třetí skupina pracuje v počítačové učebně a poslední skupina sleduje pohádku a hraje interaktivní 

divadlo s našimi dětmi z dramatické výchovy a souboru AMADIS. Tyto skupiny se pravidelně 

střídají.   

B) ŠKOLSKÁ RADA:   

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům 

a pedagogickým pracovníkům školy, dále pak zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě 

školy.   

Školskou radu tvoří tři členové:   

 zástupce z řad zákonných zástupců; 

 zástupce od zřizovatele;    

 zástupce z řad pedagogických pracovníků.   
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V současné době jimi jsou:   

 předseda Petr Pražma (zástupce z řad rodičů);   

 člen Stanislav Sobel  (zástupce od zřizovatele);   

 člen Mgr. Václava Wojewodová (zástupce z řad pedagogických pracovníků).   

Členové školské rady mají právo i povinnost uplatnit své názory v mnoha oblastech, které jsou 

spojeny s činností i provozem školy.   

ŠKOLSKÁ RADA:  

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;   

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;   

c) schvaluje školní řád a navrhuje změny;   

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;   

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;   

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;   

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;   

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy.   

Školská rada vytváří také prostor pro názory rodičů i dětí. Snaží se vzniklé problémy v součinnosti s 

vedením školy rychle řešit.   

Škola spolupracuje s institucemi:  

C) ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ:  

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Úzce spolupracujeme se speciálně 

pedagogickými centry dělenými podle druhu postižení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

a PPP. Tato spolupráce zahrnuje přípravu podkladů pro diagnostikování žáka, tvorbu individuálně 

vzdělávacích plánů, zajišťování kompenzačních pomůcek a školení nebo odborných seminářů.  

D) SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI:   

Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, 

na třídních schůzkách, konzultačních dnech (každé první úterý v měsíci od 16.00 – 17.00).   
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Dáváme jim možnost nahlédnout do naší výuky, poznat metody a způsoby naší práce. Přejeme si, 

aby se stali součástí školy, vyjadřovali se k jejímu chodu, vstupovali mezi nás s návrhy, poznatky     a 

připomínkami.   

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Pro školu je důležitá spolupráce s rodiči, která  je založena na principech partnerství. Škola 

respektuje názor rodičů. Pedagogové informují rodiče o prospěchu jejich dítěte a konzultují 

výchovné postupy a respektují názory rodičů. Informace o výsledcích vzdělávání dostávají rodiče 

prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle 

vzájemné domluvy.  Pokud žák potřebuje podporu v rámci individuálního vzdělávacího plánu, 

rodiče se podílejí na jeho tvorbě. Další možnosti spolupráce se nabízejí tzv. Setkání okolo dítěte, 

kdy se pedagogičtí pracovníci snaží s rodiči najít cestu k řešení problému jejich dítěte.  Rodiče mají 

možnost podílet se na dění ve škole, účastnit se různých programů pořádaných školou např. Den 

dětí, jarmark, Pasování prvňáčků, Vyřazování páťaků, Vyřazování deváťaků , sezónní besídky apod. 

Chceme, aby tento vztah přátelství byl přínosem pro všechny žáky, rodiče, učitele a asistenty. Pro 

rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Složení pedagogického sboru:  

 Ředitel školy   

 Statutární zástupce ředitele školy   

 Speciální pedagog   

 Výchovný poradce   

 Primární preventista + třídní učitel  

 ICT správce + třídní učitel   

 Netřídní učitelé   

 Vedoucí školní družiny  

 Vychovatelky ve školní družině   

 Asistentky pedagoga  

Pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci. Vzhledem k naplnění podpůrných 

opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (ve znění pozdějších předpisů), zde pracují asistenti pedagoga. Všichni splňují 
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potřebnou kvalifikaci, kterou získaly studiem pro asistenty pedagoga. Všichni pedagogičtí 

pracovníci se nadále průběžně vzdělávají dle aktuální nabídky různých vzdělávacích 

institucí.  

2.9 Dlouhodobé projekty  

Základní škola je zapojena do projektu:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná.  

Během školního roku se žáci, pedagogičtí pracovníci zapojují do projektu a akcí v rámci  EVVO 

(Environmentální vzdělávání a výchova).  

2.10 Mezinárodní spolupráce  

Mezinárodní spolupráce:  

Naše škola má chuť poznávat nové lidi, touží po nových zážitcích, po vybočení  běžného školního 
stereotypu. Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí.  

Úzce spolupracujeme se školou v příhraniční polské Wodzislawi, jejímž programem je také 
integrace žáků. Spolupracujeme při plánování společných projektů – probíhají výměnné návštěvy 
mezi žáky a pedagogy. Naše vztahy se neomezují jen na jednorázové akce. Smyslem je poznat život 
v partnerské oblasti a představit současnost a historii obou regionů. Spolupracujeme v oblasti 
sportu, kultury, ekologie, společensko-kulturních činností, které oživují naše kontakty. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Porozumět filozofii našeho školního vzdělávacího programu není složité. V každém dítěti se skrývají 

schopnosti a dovednosti, o kterých nemáme často ani tušení.  Hledáme je… Podporujeme je 

...Rozvíjíme je …..  

Naše motto:                             

„Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí vše zvládneme“.  

Chceme být přátelskou, tvořivou, svobodnou školou. Naši školu navštěvují žáci, kteří k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě          s 

ostatními, potřebují poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních potřeb na 

základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek.  

 Našim cílem je:  

o Respektovat žáka jako individuální svébytnou osobnost.  

o Vytvořit klidné a bezpečné prostředí, pozitivní klima.  

o Nabízet a uplatňovat individuální přístupy k potřebám žáků odpovídající vývojovým           a 

osobnostním specifikum žáků a využívat všech podpůrných opatření k jejich rozvoji.  

o Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, zaměřit se 

na činnostní učení se zaměřením na praxi.   

o Zavádět do výuky efektivní metody výuky.  

o Vést  žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.  

o Seznamovat  žáky s využíváním komunikačních a informačních technologií  

o Vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k dodržování stanovených pravidel.  

o  Zúčastňovat se různých interaktivních programů a edukací pro rozvoj vědomostí                 a 

schopností  pořádaných jinými organizacemi, institucemi.  

   

Přejeme si, aby žáci prožili šťastný a plnohodnotný život, proto klademe důraz na všeobecné           a 

rovné vzdělání pro všechny. Chceme, aby si žáci dle svých individuálních možností osvojili základní 

vědomosti, dovednosti a návyky, sociální komunikaci a další dovednosti potřebné 

k úspěšnému  rozvoji a zařazení do populačně přirozené skupiny.  
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Dále rozvíjet spolupráci  mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, odborníky a rodiči. 

Respektujeme rodiče jako rovnostranného partnera, se kterým chceme vést dialog. Dáváme 

rodičům možnost nahlédnout do naší výuky: poznat metody a způsoby naší práce. Přejeme si, aby 

se rodiče stali součástí školy, aby se vyjadřovali k jejímu chodu, vstupovali mezi nás s návrhy, 

poznatky a připomínkami. Jedině tak se škola stane živým organismem, který se stane smysluplným 

pro nás pro všechny. Náš vztah mezi rodiči a školou budujeme na jasných předem stanovených 

pravidlech. Za společný cíl rodičů a pedagogů považujeme klidné spokojené dítě, které navštěvuje 

školu bez obav, cítí se u nás bezpečně a má radost z dílčích i společných úspěchů.  

 Dále chceme spolupracovat s o.p.s. Dobrodiní, které  vytvořilo svépomocnou skupinu pro podporu 

rodičů žáků s poruchou autistického spektra. Spolek díky podpoře  MSK                                a 

projektu  „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, organizuje aktivity pro žáky, rodiče                a 

pedagogické pracovníky.  

o Ozdravné pobyty žáků s poruchou autistického spektra.  

o Plavecký výcvik žáků s poruchou autistického spektra.  

o Odborné semináře.  

o Pobyty pro rodičovskou skupinu v rámci projektu.  

Pedagogové, v rámci včasné diagnostiky, podpory a rozvoje žáka úzce spolupracují  se speciálním 

poradenským centrem Ostrava pro žáky s poruchou autistického spektra. V rámci zřízené třídy pro 

žáky s poruchou autistického  podle §16 školského zákona, škola spolupracuje se Školou Slezské 

diakonie a se zařízením Eunika Slezské diakonie. Někteří žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami 

mohou po svém vyučování využít školní družinu Slezské diakonie anebo navštěvovat sociálně 

aktivizační služby a léčebnou rehabilitaci v Eunice.  

Ve spolupráci s rodiči a dalšími odborníky vytvářejí tzv. Setkání okolo dítěte - konstruktivní              a 

vyvážená komunikace týmu, která vede k řešení rozvoje anebo odstranění deficitů u dítěte.  

Pedagogové se vzdělávají a rozšiřují své poznatky pro správný rozvoj žáka. Pravidelně spolupracují 

s dalšími odborníky:  

o MIKASA z. S. (Průvodcovství rodin pro děti s PAS, Psychoterapeutická pomoc pro 

pedagogy);  

o ŠKOLA SLEZSKÁ DIAKONIE (Školní družina);  

o EUNIKA SLEZSKÉ DIAKONIE (Stacionář, Sociálně aktivizační služby);  

o SPC KPT. VAJDY OSTRAVA  (Odborné depistáže, konzultace, diagnostika a poradenství)   

o SPOLEK NAŠE ROVNOVÁHA (Setkání okolo dítěte).  
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením  probíhá následně: 

Diferencuje a individualizuje se vzdělávací proces při organizaci činností, při stanovování časové 

dotace, při stanovování forem i metod výuky, při stanovování vzdělávacího obsahu a výstupů.  

Jsou odstraněny architektonické bariéry a provedeny potřebné změny.  

Spolupracujeme s odborníky z jiných resortů, s odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště,   s ostatními školami, se sociálními partnery v regionu,  se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Uplatňujeme náhradní způsoby dorozumívání jinými komunikačními systémy.  

Zajišťujeme působení asistenta pedagoga.  

Zajišťujeme učební pomůcky. 

Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 

3.4 Začlenění průřezových témat  

Naše škola si k začlenění do školního vzdělávacího programu vybrala průřezová témata: osobnostní 

a sociální výchova, multikulturní výchova a environmentální  výchova. Průřezová témata jsou 

realizována těmito formami:  

 začleněním obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vyučovacího předmětu 

(přesahy, vazby); 

 formou projektového vyučování, exkurze, výukové programy a besedy v terénu (např. 

přírodovědná stanice, ZOO, Svět techniky, URSUS – zážitkové centrum, Muzea Těšínska aj.). 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY – 

OSOBNOSTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)  

 

 Tematické okruhy I. stupeň II. stupeň 

7. - 10. roč. 1. roč. –  3. roč. 

 

4. - 6. roč. 

 
Osobnostní 

rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávacích 

Čtení 

Řečová výchova 

Tělesná výchova  

Řečová výchova 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Řečová výchova 

Tělesná výchova 

Člověk a 

společnost 
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Člověk a jeho 

svět 
  

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Tělesná výchova Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

 

Řečová výchova 

Člověk a 

společnost 

Výchova ke 

zdraví 

Tělesná výchova 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Pracovní 

výchova - 

sebeobsluha 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova  

Pracovní 

výchova - 

sebeobsluha 

Výchova ke 

zdraví 

Tělesná výchova 

Pracovní 

výchova 

Psychohygiena Psaní 

Člověk a jeho 

svět 

Hudební 

výchova 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Hudební 

výchova 

Pracovní 

výchova 

Tělesná výchova 

Výchova ke 

zdraví 

Tělesná výchova 

Hudební 

výchova 

Pracovní 

výchova 
Sociální 

rozvoj 

Poznávací 

schopnosti 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Člověk a 

společnost 

Tělesná výchova 
Mezilidské vztahy Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

 Svět 

Čtení 

Tělesná výchova 

Čtení 

Řečová výchova 

Člověk a 

společnost 

Výchova ke 

zdraví 

Tělesná výchova 
Komunikace Čtení 

Řečová výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

 

Čtení 

Řečová výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Čtení 

Řečová výchova 

Člověk a 

společnost  

Spolupráce a 

soutěživost 

Tělesná výchova Člověk a jeho 

svět  

Tělesná výchova 

Člověk a 

společnost 

Tělesná výchova 
 Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Řečová výchova 

Člověk a 

společnost 

Tělesná výchova 
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 Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Člověk a jeho 

svět 

Tělesná výchova 

Řečová výchova 

Člověk a 

společnost 

Tělesná výchova 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY – 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MV) 

 

Tematické okruhy I. stupeň II. stupeň 

7. - 10. roč. 1. roč. – 3. roč. 

 

4. - 6. roč. 

 

Kulturní rozdíly Člověk a jeho svět 

 

Člověk a jeho svět 

 

Člověk a společnost 

Výchova ke zdraví  

Lidské vztahy Člověk a jeho svět 

 

Člověk a jeho svět 

 

Člověk a společnost 

Výchova  ke zdraví 

Etnický původ Člověk a jeho svět 

 

Člověk a jeho svět 

 

 Člověk a společnost 

Výchova  ke zdraví 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY– 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 

Tematické 

okruhy 

I. stupeň II. stupeň 

7. - 10. roč. 

1. roč. – 3. roč.  

 

4. - 6. roč. 

 
 

Ekosystémy 

 

Čtení 

Člověk a jeho svět  

Pracovní výchova  

 

Čtení 

Člověk a jeho svět  

Pracovní výchova 

Čtení 

Člověk a příroda (poznatky z přírody) 

ICT 

 

Základní 

podmínky 

života 

Čtení 

Člověk a jeho svět  

Pracovní výchova  

 

Člověk a jeho svět  

Čtení 

Pracovní výchova 

Člověk a příroda (poznatky z přírody 

a chemie) 

ICT 

Lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

Čtení 

Člověk a jeho svět  

Pracovní výchova   

 

Člověk a jeho svět  

Čtení 

Pracovní výchova 

Člověk a příroda (poznatky z přírody, 

chemie, zeměpisu) 

ICT 

Vztah člověka 

k prostředí 

 

Čtení 

Člověk a jeho svět  

Pracovní výchova   

Člověk a jeho svět  

Čtení 

Pracovní výchova 

Člověk a příroda (poznatky z přírody, 

chemie, zeměpisu) 

Výchova ke zdraví 

ICT 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
10. 

ročník 

Jazyková komunikace Český jazyk 6+1 6+1 7 7 6 6 38+2 6+1 6+1 6 5 23+2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 12+6 3+1 3+1 3+1 3+1 12+4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

      1 1+1 2+1 1+1 1+1 1+1 1+1 4+4 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3 3+1 16+1        

Člověk a společnost Člověk a společnost           2 2 2 2 8 

Člověk a příroda Člověk a příroda           3 3 3 3 12 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví              1 1 2 

Zdravotní tělesná 
výchova 

1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 2 2 2 5 5 5 21 5 5+1 6 6 22+1 

Celkem hodin 20 20 21 24 24 26 125+10 28 29 29 28 103+11 

    



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

21 

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických okruhů, které se navzájem prolínají.  

1. Místo, kde žijeme: Žáci se učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm a cítit se bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště 
a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi.  

2. Lidé kolem nás:  Žáci se učí základním způsobům společenského chování, vzájemné kooperaci, reakcím při setkání s cizími lidmi a jednání v různých 
situacích. Rozšiřuje si znalosti o sociálních vztazích a vzájemném soužití v rodině a ve škole. Uvědomuje si, že lidé se od sebe navzájem liší, učí se 
tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Seznamuje se s nejběžnějšími pracovními činnostmi, učí se chovat v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na 
ně reagovat.  

3. Lidé a čas:  Žáci se učí orientovat se v čase a určovat ho, rozlišovat děje (minulost, současnost, budoucnost)    Důležitou složkou je praktické 
poznávání způsobu života v nejbližším okolí, poznávání historických památek v místě bydliště a    rozeznávat rozdíly mezi životem dnes a v dávných 
dobách. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života lidí - návštěvy významných historických památek v místě bydliště, regionu.  

4. Rozmanitost přírody: Žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, chování živočichů, péči o zvířata a ptáky, stromy a keře. Vytvářejí si 
vztah k přírodě a učí se poznávat důležitost ochrany životního prostředí. Postupně si uvědomují důležitost ochrany přírody a péči o ni.  

5. Člověk a jeho zdraví:  Žáci poznávají sami sebe prostřednictvím svého těla. Získávají základní znalosti o zdraví, zdravé výživě, osobní hygieně, 
prevenci a bezpečném chování. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a zvládat sebeobslužné činnosti podle svých možností. Poznávají, co 
jejich zdraví prospívá, co ho poškozuje a učí se o ně pečovat.  

   
V předmětu Prvouka jsou průběžně realizována  průřezová témata  osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova.  

    

Člověk a příroda   

Výuka probíhá ve třídách s možnosti využití pomůcek kabinetufyziky,chemie,zeměpisuapřírodopisu.Částvyučovacíchhodinseuskutečnív terénu pomoci 
edukačních programů (např. přírodovědná stanice, ZOO, Svět techniky Ostrava, edukační centrum URSUS apod.). Výuka je realizována formou individuální 
práce, skupinové či ve dvojicích.  
V předmětu Člověk a příroda jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova.  

    



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

22 

Člověk a společnost  

V předmětu Člověk a společnost jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova a environmentální 
výchova.  

    

Člověk a svět práce  

V předmětu Pracovní výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova.  

    

Hudební výchova  

Výuka probíhá ve třídách s využitím audiovizuální techniky, zejména CD přehrávačů, PC, hudebních nástrojů (Orffovy  nástroje). Součástí výuky jsou 
výchovné koncerty a hudební produkce. Výuka probíhá většinou frontální formou při skupinových a sólových činnostech.   
Na druhém stupni je učivo rozděleno do tří oblastí:  

 Vokální a instrumentální činnosti  (VIČ)  

 Poslechové činnosti (PČ)  

 Hudebně pohybové činnosti (HPČ)  
V předmětuHudebnívýchovajeprůběžněrealizovánoprůřezovétémaosobnostníasociálnívýchova.  
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Tělesná výchova  



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

24 

Učivo oboru  Tělesná výchova  tvoří tyto tematické okruhy:   

 Činnosti ovlivňující zdraví  

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností   

 Činnosti podporující pohybové učení   
V předmětu Tělesná výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a multikulturní 
výchova.  
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ   

 význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry   

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

 zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení   

 hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv   

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí   
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ   

 pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé a napodobivé hry   

 základy gymnastiky, průpravná cvičení; cvičení s náčiním a na vybraném nářadí   

 rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché tanečky   

 základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); 
skok do dálky; hod míčkem   

 základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; hry s 
upravenými pravidly   

   

 pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě, aqua gymnastika, plavání (podle podmínek školy) turistika 
a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu   

 pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy na saních, a bobech; bezpečnost při pohybových aktivitách na 
sněhu   

 další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu a možností žáků   
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ   

 organizace při TV, základní organizační činnosti   

 komunikace v TV, smluvené povely a signály   

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her   
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Tělesná výchova  

 zásady sportovního jednání a chování; fair play   
   

    

Výchova ke zdraví  

V předmětu Výchova ke zdraví jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a multikulturní 
výchova.  

    

Výtvarná výchova  

Výuka probíhá v učebnách, školní dílně, na školním pozemku, ve cvičné kuchyni, v terénu, v počítačové učebně. Navštěvujeme i výstavy a galerie. Výuka 
je realizována formou individuální, frontální či skupinové práce.  
V předmětu Výtvarná výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova.  

    

Zdravotní tělesná výchova  

Učivo oboru  Zdravotní tělesná výchova  tvoří tyto tematické okruhy:   

 Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení   

 Speciální cvičení  

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti  
V předmětu Tělesná výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a multikulturní 
výchova.  
Žák dle individuální schopnosti a doporučení lékaře může provádět všeobecně rozvíjející pohybové činnosti dle obsahu ŠVP TV 1. a 2. stupně.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

7 7 7 7 6 6 7 7 6 5 65 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název 
předmětu 

Český jazyk 

Oblast Jazyková komunikace 

Charakteristi
ka předmětu 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích předmětech Čtení, Psaní a Řečová výchova. Rozvíjí u žáků 
používání mluvené i písemné podoby jazyka a alternativní formu komunikace Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 
prolíná.  
Vyučovací předmět Český jazyk se realizuje na 1. a 2.stupn školy.   
Vzdělávací oblast je vyučována v jednotlivých třídách a v knihovně. Výuka je realizována formou individuální práce, samostatné práce a 
frontální výukou.  
       

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

Čtení  
Úkolem výuky čtení je rozvíjení čtecích dovedností žáků. Obsahem tohoto předmětu je postupné osvojování písmen, slov a vět. Žáci si 
rozvíjejí čtecí dovednosti, které vedou k vnímání čteného textu a ke čtení s porozuměním krátkého textu. Čtení je jeden z hlavních zdrojů 
příjmu informací, je tedy důležité vzbudit u žáků zájem o čtení.  
Žáci se učí krátké básničky, texty písniček, dramatizaci jednoduchých příběhů.  
Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat a komunikovat  
s okolním světem.  
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Název 
předmětu 

Český jazyk 

jeho 
realizaci) 

Ročník  
  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Celkem  

Hodinová dotace  1+1  1+1  3  3  3  3  2+1  2+1  2  2  22+4  

   
Psaní  
Vzdělávací předmět Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku. 
Psaní probíhá souběžně s výukou čtení. Zároveň dochází k rozvoji myšlení. Osvojením písmen získávají žáci grafické dovednosti vedoucí k 
praktickému využívání jednoduché písemné komunikace. Cílem je osvojené psací dovednosti využít v praxi a psaní pomocí PC.  
Ročník  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Celkem  

Hodinová dotace  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  20  

   
Řečová výchova  
Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě. Vede žáky ke správnému a srozumitelnému 
vyjadřování a tím rozvíjí komunikační dovednosti žáků. Rozvoj řečových dovedností je nezbytný pro dorozumívání se s okolím, úspěšnou 
socializaci jedince do společnosti a nezbytným předpokladem dalšího vzdělávání. Vzdělávací předmět je vyučován v jednotlivých třídách.  
Cílem je rozšiřování slovní zásoby, rozvoj komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích, alternativní a augmentativní způsob
y komunikace. Logopedická péče má svou nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností žáků, proto v rámci 
výuky probíhá korekce správného vyjadřování a podpora  mluvní apetence.  

Ročník  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Celkem  

Hodinová dotace  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  19  

V předmětu Český jazyk jsou průběžně realizována  průřezová témata osobnostní a    
sociální výchova a multikulturní výchova.  

Integrace 
předmětů 

 Řečová výchova 

 Psaní 

 Čtení 

Výchovné a 
vzdělávací 
strategie: 
společné 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky:  

 ke stálému zdokonalování čtení - vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - motivuje k aktivnímu 
zapojování se do vyučovacího procesu 
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Název 
předmětu 

Český jazyk 

postupy 
uplatňované 
na úrovni 
předmětu, 
jimiž učitelé 
cíleně 
utvářejí a 
rozvíjejí 
klíčové 
kompetence 
žáků  

 k používání učebních materiálů a pomůcek, didaktických pomůcek a materiálů 

 k uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

 k ovládání základů psaní a využití je ke svému vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky:  

 k navrhování různých řešení problémů, k dokončování úkolů a zdůvodňování - vede žáky k vzájemné spolupráci – přijímání 
vzájemného hodnocení své práce, které jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky:   

 k výstižnému a kultivovanému projevu - vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů - vede žáky ke schopnosti otevřeně a 
vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat  

 k vzájemné komunikaci přiměřené svým schopnostem 

 k využívání  náhradních komunikačních systémů a alternativních  forem komunikačních dovedností  pro porozumění sdělení a 
potřebné pro život ve společnosti  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel    organizuje   

 práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů  

 vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu  

 vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky  

Kompetence občanské: 
Učitel vede   

 k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí využitím literatury naučné i vědecké - vede žáky ke zvládnutí komunikace i ve 
vyhraněných situacích 

 k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí 

 k uplatňování základních návyků společenského chování 

Kompetence pracovní: 
učitel vede žáky   
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Název 
předmětu 

Český jazyk 

 k organizování a plánování učení - zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky - požaduje dodržování dohodnuté kvality, 
postupů, termínů  

 k vědění, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

Způsob 
hodnocení 
žáků 

Slovní hodnocení. 

    

Český jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: 
Dbá na správné dýchání 

Čtení:  
 Dechová cvičení, tvoření hlasu, Základy techniky mluveného projevu  

Příprava na čtení, diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání  

Orientuje se v denním režimu - shora dolů. Čtení obrázků v řádku - Obrázky denního režimu opatřené nápisem  

Třídí předměty a obrázky - „číst“ řádky zleva doprava v jednom i více řádcích. Čtení jednoduchých vět-zpočátku s pomocí obrázků  

Pozná některá tiskací písmena malé a velké abecedy. 
vyvodit písmena podle obrázků. 

Postupný nácvik čtení hlásky a písmene: a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, m, M, l, V, v  

Spojuje některá písmena ve slabiky. Nácvik čtení slabik a dvojslabičných slov s procvičovanými hláskami  

Orientuje se na stránce. Orientace na stránce a řádku - rozvíjení fonematického sluchu  

Psaní: 
S pomocí učitele dbá na správné držení psacího náčiní. 

Psaní:  
 Nácvik správného držení psacího náčiní  

Dle svých schopností zvládat nácviky: čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky. Uvolňovací cvičení, rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a 
pohybové koordinace  
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Český jazyk 1. ročník  

Zvládat správné sezení při psaní, držení tužky, umístění sešitu, dodržovat správnou 
vzdálenost psacího náčiní a očí. 

Nácvik ve vertikální poloze – spojování bodů  

Správné sezení při psaní, držení tužky, umístění sešitu, dodržovat správnou 
vzdálenost psacího náčiní a očí  

Seznamuje se s psaním velkých hůlkových písmen Postupný nácvik psaní písmen: hůlkové písmo: E, I, U, M, A, O, L, V  

Částečně zvládá psaní písmen a některých slabik. Psaní slabik s naučenými písmeny se snadnými spojovacími tahy  

Popsat jednoduchý obrázek. Popis obrázku  

Soustředí se na poslech krátkých předčítaných textů. Poslech předčítaného textu  

Opakuje jednoduchý text podle ilustrací. Krátké příběhy s obrázky  

Tvořit jednoduché věty. Krátké příběhy s obrázky  

Seznamuje se s jednoduchými říkadly a básněmi. Rozpočitadla, říkadla, básně  

,Napíše hůlkovým písmem své jméno. Postupný nácvik psaní svého jména (hůlkové písmo)  

Řečová výchova: 
Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. 

Řečová výchova:  
 Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Edukace a reedukace řeči  

Alternativní způsoby komunikace – znakování gest, VOKS (dny v týdnu, chci, 
nechci, holka, kluk, toaleta, jídlo, pití  

Hudební, rytmická a pohybová průprava  

Nácvik alternativního způsobu čtení - globální čtení jména. Alternativní způsoby čtení – globální čtení svého jména,  

    

Český jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Třídit předměty a obrázky - „číst“ řádky zleva doprava v jednom i více řádcích. Alternativní způsoby čtení  

Globálně přečte své jméno, máma, táta. Analyticko - syntetické činnosti  
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Český jazyk 2. ročník  

Rozumět pojmu: na začátku, uprostřed, na konci, nahoře, dole. Analyticko - syntetické činnosti  

Naslouchání – koncentrační cvičení, poslech pohádek  

Tvořit jednoduché věty podle obrázků. Tvoření vět k obrázkům  

Určovat délku samohlásky, tvořit slova na danou hlásku. Procvičování čtení hlásek, slabik a dvojslabičných slov dosud naučených  

Dodržuje tempo řeči. Dělení slov na slabiky s užitím říkanek a rozpočitadel  

Pozná a čte některá tiskací písmena malé a velké abecedy. Vyvození hlásek a písmen (A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, Á, á, É, é, Í, í, Ó, ó, Ú, ú, Ů, ů, M, 
m, L, l, V, v), správný slovní přízvuk  

Psaní: Psaní:  

Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. Základní hygienické návyky při psaní  

Průpravná a uvolňovací cvičení  

Psát písmena, která si osvojil ve čtení. Psaní velkých hůlkových písmen –  Á, É, Í, Ó, Ů, M, L, V. Procvičování psaní 
naučených písmen a slabik.  

Opíše některá velká hůlková písmena. Psaní velkých hůlkových písmen –  Á, É, Í, Ó, Ů, M, L, V. Procvičování psaní 
naučených písmen a slabik.  

Spojuje písmena a opisuje slabiky. Psaní velkých hůlkových písmen –  Á, É, Í, Ó, Ů, M, L, V. Procvičování psaní 
naučených písmen a slabik.  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Opakuje popis jednoduchých obrázků. Rozvoj slovní zásoby, tvoření jednoduchých vět  

Alternativní způsoby komunikace  

Opakuje jednoduché říkanky a básničky. Básně a říkadla  

Soustředí se na poslech pohádek a krátkých příběhů. Poslech předčítaných textů  

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Edukace a reedukace řeči  

Hudební, rytmická a pohybová průprava  

Ovládá základní komunikační pravidla. Základní komunikační pravidla ve společenském styku (pozdrav, oslovení, prosba, 
poděkování  

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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Český jazyk 3. ročník  

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Chápe obsah krátkých vět doplněných obrázkem. Alternativní způsoby čtení – globální čtení dny v týdnu- poznávání v řadě slov 
jednotlivé dny  

Chápání obsahu vět doplněných obrázky  

Orientuje se na stránce i řádku. Orientace na stránce a řádku  

Rozpoznat malé i velké písmeno v tištěné podobě. Skládání svého jména z písmen  

Vyvození hlásek a písmen, Nácvik čtení slovních spojení (T, S, J, Y)  

Používat samohlásku jako spojku ve větě (a, i). Čtení jednoduchých vět  

Číst plynule slabiky a dvojslabičná slova. Procvičování čtení dvojslabičných slov s naučenými slabikami  

Čtení psacích písmen a psaných slabik  

Čte slabiky a dvojslabičná slova, skládá slova ze slabik. Skládání z písmen jednoduchých jednoslabičných a dvojslabičných slov – les, pes, 
voda, maso  

Psaní: Psaní:  

Dodržuje správné držení psacího náčiní. Základní hygienické návyky při psaní  

Nácvik vyvozování písmen podle obrázků. Procvičování zvládnutých uvolňovacích cvičení  

Odlišuje délku samohlásek. Procvičování psaní naučených písmen a slabik  

Píše a spojuje písmena a tvoří slabiky. Opis, přepis a diktát naučených písmen a slabik  

Píše některá velká hůlková písmena. Nácvik psaní písmene  T, S, J, Y, psaní slabik - Hůlkové písmo  

Napíše hůlkovým písmem své jméno. Nácvik psaní písmene  T, S, J, Y, psaní slabik - Hůlkové písmo  

Řečové dovednosti: Řečové dovednosti:  

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Základy techniky mluveného projevu  

Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Edukace a reedukace řeči  

Hudební, rytmická a pohybová průprava, rozvoj sluchového vnímání  

Popíše jednoduché obrázky. Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek - Rozvoj slovní zásoby  
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Český jazyk 3. ročník  

Alternativní způsoby komunikace  

Reprodukuje krátký text podle otázek. Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek - Rozvoj slovní zásoby  

Odpovídá na otázky slovem, větou. Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek - Rozvoj slovní zásoby  

Koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů. Poslech předčítaného textu  

Reprodukuje jednoduché říkanky a básničky. Básně a říkadla  

Ovládá základní komunikační pravidla. Základní komunikační pravidla ve společenském styku (pozdrav, oslovení, prosba, 
poděkování - nácvik jednoduchých říkanek podle přednesu učitele  

    

Český jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Přečíst jednoduchou větu.  Procvičování čtení slabik a slov dříve naučených  

 Pozná a čte probraná tiskací písmena.  Postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen: N,Š,D  

 S pomocí učitele reprodukuje krátký text podle ilustrací.  Čtení vět obsahujících snadná slova, s přiměřeným obsahem  

 Čtení a reprodukce na základě otázek  

 S pomocí učitele opakuje přednes krátkých básní a říkadel.  Reprodukce básní a říkadel  

 Přednes krátkých říkanek,básniček.  Reprodukce básní a říkadel  

 Čtení s porozuměním.  Seznamování s literaturou pro děti a mládež  

Psaní: Psaní:  

 S pomocí učitele píše písmena, která pak čte.  Uvolňovací cvičení, rozvíjení psychomotorických schopností, grafomotoriky  

 Postupný nácvik psaní písmen: (N,Š,D hůlkové písmo)  

 S pomocí zvládá opis velkých hůlkových písmen.  Opis a přepis slabik a slov s těmito písmeny  

 Částečně pozná a opíše číslice.  Psaní číslic 0-10  
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Český jazyk 4. ročník  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

 Poslouchá krátké texty a jednoduché příběhy.  Poslech předčítaných textů  

 Seznamuje se se slovními formami společenského styku.  Základní komunikační pravidla, oslovení, dialog, zdvořilé vystupování  

 Umět pozdravit, správně oslovit, požádat, poděkovat.  Základní komunikační pravidla, oslovení, dialog, zdvořilé vystupování  

 S pomocí učitele se domluví v běžných situacích.  Základní komunikační pravidla, oslovení, dialog, zdvořilé vystupování  

 Konkrétní modelové situace  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby čtení.  Alternativní způsoby čtení – globální čtení svého jména i příjmení, adresa bydliště, 
jména spolužáků, učitelek, rodičů  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby psaní.  Alternativní nácvik psaní  

Zvládá alternativní způsoby komunikace.  Alternativní způsoby komunikace  

Zvládá dechová a artikulační cvičení.  Dechová, hlasová a artikulační cvičení,Edukace a reedukace řeči  

 Rozvoj fonematického sluchu  

    

Český jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

 Zvládat nácvik zbývajících písmen abecedy.  Postupný nácvik čtení hlásek a písmen: K,B,C a dvojhlásky ou, au  

 Pozná a čte probraná tiskací a psací písmena.  Procvičování čtení slov dříve zvládnutých  

 Mít zautomatizováno čtení jednoslabičných slov.  Postupný nácvik čtení hlásek a písmen: K,B,C a dvojhlásky ou, au  

 Číst dvojslabičná slova s otevřenou slabikou.  Postupný nácvik čtení hlásek a písmen: K,B,C a dvojhlásky ou, au  

 Orientuje se ve větě.  Orientace ve větě tichým čtením  

 Stavba věty, tvoření vět  

 S pomocí učitele reprodukuje krátký text podle návodných otázek.  Poslech a vyprávění, Reprodukce říkadel, pohádek, recitace  
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Český jazyk 5. ročník  

 Opakuje krátké říkanky a básně.  Poslech a vyprávění, Reprodukce říkadel, pohádek, recitace  

Psaní: Psaní:  

Částečně zvládá psaní písmen, která čte, diktát.  Procvičování psaní naučených písmen, slabik a dvojslabičných slov  

 Postupný nácvik psaní písmen:, K,B,C dvojhlásky ou,au (hůlkové písmo)  

Částečně opíše velká hůlková písmena.  Opis a přepis, psaní krátkých slovních spojení  

Částečně zvládá psaní číslic.  Psaní číslic 0 – 20  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Vypráví jednoduchý příběh podle obrázku. Rozvoj slovní zásoby  

Řeč, zvukové prostředky  

S pomocí reprodukuje krátké texty podle jednoduché osnovy, otázek. Rozvoj slovní zásoby  

Řeč, zvukové prostředky  

Popíše osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za doprovodu otázek. Rozvoj slovní zásoby  

Řeč, zvukové prostředky  

Poslech předčítaných textů, reprodukce  

Částečně zvládá slovní formy společenského styku. Základní komunikační pravidla  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby čtení.  Alternativní způsoby čtení  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby psaní.  Alternativní nácvik psaní  

Zvládá alternativní způsoby komunikace. Alternativní způsoby komunikace  

Zvládá dechová a artikulační cvičení. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Edukace a reedukace řeči  

Rozvoj fonematického sluchu  

    

Český jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Český jazyk 6. ročník  

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení: 

Číst víceslabičná slova s otevřenou slabikou na konci. Upevňování hlásek a písmen dříve naučených  

Zvládá čtení probraných tiskacích i psacích písmen. Upevňování hlásek a písmen dříve naučených  

Plynulé čtení slabik, slov a snadných vět s porozuměním  

Rozliší stejně znějící slova různého významu. Postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen: R, Č, H, ž, Ž  

Reprodukuje krátký text podle ilustrací a návodných otázek. Reprodukce podle dané osnovy, rozvoj slovní zásoby  

Čte s porozuměním jednoduché věty. Postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen: R, Č, H, ž, Ž  

,Přednáší krátké říkanky a básně. Postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen: R, Č, H, ž, Ž  

Navštěvuje knihovnu a vybírá si knihy. Návštěva knihovny - poslech textů -  

Poslouchá a s pomocí otázek řekne obsah pohádky, článku. Návštěva knihovny - poslech textů -  

Psaní: Psaní:  

Píše písmena, která čte. Procvičování psaní naučených písmen, slabik a dvojslabičných slov  

Postupný nácvik psaní písmen: R, Č, H, Ž -  Hůlkové písmo  

Opisuje a přepisuje slabiky a jednoduchá slova. Psaní jednoduchých slovních spojení, slov se snadným hláskovým složením  

Píše písmena a slabiky podle diktátu. Opis, přepis a diktát  

Opíše číslice. Psaní číslic v oboru do 100  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Domluví se v běžných situacích. Rozvoj komunikace jako prostředek orientace v sociálních situacích  

Zvládá slovní formy společenského styku - pozdrav, prosba, poděkování. Rozvoj komunikace jako prostředek orientace v sociálních situacích  

Reprodukuje krátké texty podle jednoduché osnovy. Rozvoj slovní zásoby - Otázky a odpovědi, vyprávění  

Vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek. Reprodukce a dramatizace  

Dramatizuje jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je mu blízká. Reprodukce textů  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby čtení. Alternativní způsoby čtení  

Zvládá dle svých možností alternativní způsoby psaní. Alternativní nácvik psaní  

Zvládá alternativní způsoby komunikace. Alternativní způsoby komunikace  

Zvládá dechová a artykulační cvičení. Edukace a reedukace řeči  

Rozvoj fonematického sluchu, dechová, hlasová a artikulační cvičení  
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Český jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Pozná a čte většinu písmen malé a velké abecedy s názorem. Nácvik čtení hlásky a písmene f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch  

Čtení slabik, slov, vět a textů k procvičeným hláskám  

Rozlišuje slova a věty. Orientace ve čteném textu  

Čtení slabik, slov, vět a textů k procvičeným hláskám  

Číst zavřené slabiky a dvouslabičná slova se zavřenou slabikou na konci 
poděkování. 

Čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti  

S pomocí učitele se orientuje ve čteném textu -Soustředí se na obsah přečteného 
textu. 

Orientace ve čteném textu  

Umět vyprávět jednoduchý příběh za pomocí obrázků. Čtení obsahově přiměřených textů  

Opakuje jednoduché říkanky a básničky podle přednesu učitele a pamatuje si je. Základní literární pojmy- říkanka, hádanka, báseň  

Psaní: Psaní:  

S pomocí učitele dbá na čitelný písemný projev. Nácvik psaní malých psacích písmen: f, g, ř, ch - slabik, slov a jednoduchých vět  

Napíše některé slabiky i podle diktátu. Diktát slabik  

S pomocí učitele opíše slova a jednoduché věty. Nácvik psaní malých psacích písmen: f, g, ř, ch - slabik, slov a jednoduchých vět  

Částečně zvládá přepsat krátký jednoduchý text.. Nácvik psaní malých psacích písmen: f, g, ř, ch - slabik, slov a jednoduchých vět  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Dbá na zřetelnou výslovnost. Dechová a hlasová cvičení, rozvoj fonematického sluchu  

Gymnastika mluvidel, jazykolamy  

Náprava vadné výslovnosti  

S pomocí učitele používá jednoduché věty se správnými gramatickými strukturami. Stavba věty  

Opakuje jednoduchý popis děje na obrázcích. Popis děje podle obrázků  
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Český jazyk 7. ročník  

Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek  

S pomocí učitele popíše své pocity. Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek  

Zvládá alternativní způsoby komunikace. Alternativní způsoby komunikace- mimika, gesta  

    

Český jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Rozlišuje všechna tiskací i psací písmena s názorem. Osvojování a upevňování hlásek a písmen zvládnutých v 7. ročníku  

Zvládá čtení jednoduchých vět. Čtení slov se skupinami: di, ti, ni, dy, ty, ny  

Čtení slov se skupinami: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  

Čtení slov, vět a obsahově přiměřených snadných textů  

Zvládá orientaci v jednoduchém čteném textu. Orientace v textu tichým čtením  

S nápovědou opakuje snadný krátký text podle ilustrací. Krátké příběhy s obrázky  

Reprodukuje jednoduché říkanky a básničky podle přednesu učitele. Základní literární pojmy - rozpočítadlo, hádanka, říkanka - reprodukce  

Seznamuje se s literaturou pro děti a mládež. Pokus o čtení leporel a dětských knih  

Jeví zájem o knihu - zájem o divadlo. Návštěva knihovny  

Psaní: Psaní:  

Částečně zvládá opsat a přepsat slova a jednoduché věty. Nácvik psaní slov se skupinami: di, ti, ni, dy, ty, ny  

Nácvik psaní slov se skupinami: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  

Opis a přepis slova, věty, jednoduchého textu  

Částečně napíše nebo opíše jednoduché sdělení podle předlohy. Opis sdělení podle předlohy  

Opíše své jméno a příjmení psacím písmem. Nácvik psaní vlastního jména a příjmení, datum narození  
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Český jazyk 8. ročník  

S pomocí učitele napíše nebo opíše běžné písemnosti - adresu, přání, dopis podle 
vzoru. 

Psaní adresy, pohlednice s pozdravem, krátkého dopisu podle vzoru  

Částečně zvládá napsat jednoduchá slova i podle diktátu. Psaní snadných slov podle diktátu  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

S pomocí učitele rozvíjí slovní zásobu. Rozšiřování slovní zásoby - Tvoření vět.  

S nápovědou používá věty se správnými gramatickými strukturami. Rozšiřování slovní zásoby - Tvoření vět.  

Opakuje jednoduchý popis jevu, osoby na obrázcích. Popis jevu, osoby podle obrázků  

Snaží se používat základní pravidla komunikace. Základní komunikační pravidla  

S nápovědou učitele vypráví vlastní zážitky. Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek  

Zvládá základy techniky mluveného projevu- dýchání, výslovnost, intonace a 
rytmizace. 

Základy techniky mluveného projevu- dýchání, výslovnost, intonace a rytmizace  

Řeč, zvukové prostředky řeči, tempo, melodie  

Náprava vadné výslovnosti  

    

Český jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Pozná tiskací i psací písmena bez názoru. Opakování a upevňování čtenářských dovedností, písmen malé a velké abecedy  

Zvládá čtení složitějších vět. Opakování a upevňování čtenářských dovedností, písmen malé a velké abecedy  

Orientuje se ve čteném textu. Orientace ve čteném textu, čtení časopisů a denního tisku  

Opakuje obsah přečteného textu a umí reprodukovat snadný krátký text. Čtení obrázkových knih encyklopedické povahy  

Pamatuje si naučené říkanky a básničky. Čtení textů, povídek a pohádek k jednotlivým tématům  

Čte literaturu pro děti a mládež. Čtení obrázkových knih encyklopedické povahy  

Čtení textů, povídek a pohádek k jednotlivým tématům  
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Český jazyk 9. ročník  

Orientuje se v literárních žánrech – pohádka, povídka, pověst, bajka, seznamovat 
se se základními pojmy v literatuře – spisovatel, básník, ilustrátor, čtenář, herec, 
divadlo. 

Čtení říkanek a básniček, jejich učení zpaměti  

Základní literární pojmy - pohádka, pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář  

Čtení textů, povídek a pohádek k jednotlivým tématům  

Psaní: Psaní:  

Dodržuje čitelný písemný projev v rámci svých možností. Procvičování malých a velkých písmen abecedy, docvičování obtížných spojů, 
zavedení deníku  

Napíše slabiky a jednoslabičná slova podle diktátu. Diktát slabik a jednoslabičných slov  

Opíše slova a jednoduché věty. Opis, přepis slov, jednoduchých vět a krátkých textů  

Částečně napíše nebo opíše běžné písemnosti - adresu, přání, dopis podle vzoru. Psaní jména a příjmení - rodičů, sourozenců, adresy, psaní dopisu, přání k svátku, k 
narozeninám  

Opíše a přepíše číslice. Opis, přepis číslic  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Částečně zvládá srozumitelný mluvený projev. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Edukace a reedukace řeči, rozvíjení 
fonematického sluchu  

Stavba věty, tvoření vět  

Ovládá základní společenská pravidla (pozdrav, poděkování, prosba, omluva). Základní komunikační pravidla  

Samostatně používá věty se správnými gramatickými strukturami. Konverzační cvičení  

S nápovědou převypráví vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo 
filmové představení. 

Poslech, reprodukce  

Zvládá alternativní způsoby komunikace. Alternativní způsoby komunikace- mimika, gesta  

Dramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku. Základní literární pojmy - pohádka, pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář  

Orientuje se v jednoduchých návodech podle obrázků. Čtení návodů k použití na obalech výrobků, čtení nápisů a textů k obrázkům, čtení 
názvů ulic ve městě, čtení mapy, plánu města, kalendáře  
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Český jazyk 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Čtení: Čtení:  

Čte všechna tiskací i psací písmena. Prověřování čtenářských dovedností žáků, tiskací i psací písmena malé a velké 
abecedy  

Zvládá čtení krátkého jednoduchého textu. Prověřování čtenářských dovedností žáků, tiskací i psací písmena malé a velké 
abecedy  

Zapamatuje si obsah přečteného textu a reprodukuje snadný krátký text. Čtení textů, povídek a pohádek k jednotlivým tématům, čtení s porozuměním  

Přednáší říkanky a básničky. Přednes říkanek, básní  

Získává pozitivní vztah k literatuře. Četba knih pro děti a mládež, seznámení se základními literárními pojmy- divadlo, 
film, herec  

Orientuje se v jednoduchých návodech podle obrázků. Čtení návodů k různým činnostem podle obrázků  

Psaní Psaní:  

Dbá na čitelný písemný projev. Opakování a prohlubování osvojených dovedností, vedení deníku  

Píše slabiky a jednoduchá slova podle diktátu. Diktát slabik a jednoduchých slov  

Opíše slova a jednoduché věty. Opis vět a textů, jednoduchého sdělení podle předlohy  

Napíše nebo opíše jednoduchá sdělení podle předlohy, běžné písemnosti - adresa, 
přání, dopis podle vzoru. 

Psaní krátké korespondence- adresa, přání, dopis  

Přepíše krátký jednoduchý text. Přepis vět a jednoduchých textů  

Podepíše se psacím písmem. Přepis vět a jednoduchých textů  

Píše číslice i podle nápovědy. Psaní číslic podle nápovědy  
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Český jazyk 10. ročník  

Řečová výchova: Řečová výchova:  

Dbá na kulturu mluveného projevu. Rozvoj slovní zásoby- slovní fotbal, zdokonalování techniky čtení  

Komunikuje vhodně v běžných situacích a zvládá základní pravidla komunikace. Základní komunikační pravidla  

Popíše děje, jevy a osoby na obrázcích. Jednoduchý popis  

Vypráví vlastní zážitky a popíše své pocity. Mluvený projev, vypravování  

Převypráví vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové 
představení. 

Porozumění textu, převyprávění příběhu nebo představení  

Dramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku. Dramatizace  

Zvládá dle svých možností psaní na PC. Psaní na PC  

Zvládá alternativní způsoby komunikace. Alternativní způsoby komunikace- mimika, gesta  

     

5.2 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací  oblast je založena na praktických činnostech a dovednostech, které žáci nejčastěji využijí 
v běžném životě. Rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat a objevovat, nové situace.    Vyučovací 
předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících. Je realizována formou individuální nebo skupinové 
práce.  V předmětu Matematika je průběžně    realizováno průřezové téma osobnostní a sociální výchova.  
Vzdělávací obsah výuky matematiky je rozdělen na tematické okruhy: 

 Řazení a třídění předmětů 
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Název předmětu Matematika 

 Čísla a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Základy geometrie 

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

Týdenní časová dotace je:   
1. - 6. ročník – 3 hodiny týdně 
7. - 10. ročník – 4 hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Matematika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností, nebo jejich výsledků 
srozumitelně žákům vysvětluje, co se mají naučit  

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu  

 vede žáky k ověřování výsledků  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením 
a závěrům sami žáci 

 umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s různými pomůckami  

 pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

 dodává žákům sebedůvěru 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a využití různým pomůcek  

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky  

 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch  

  podněcuje žáky k argumentaci  
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Název předmětu Matematika 

  hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Kompetence občanské: 
Učitel:  

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií 
hodnotili své činnosti nebo výsledky  

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 práci podle naučeného pracovního postupu 

 vytváření pozitivního vztahu k výsledkům vlastní práce i práce jiných  

 vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek  

 vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 
záznamů 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Orientuje se v pojmech: všechno-nic, hodně-málo, malý - velký, dlouhý – krátký. Porovnávání, řazení a třídění předmětů a prvků, tvoření skupin  

S pomocí učitele třídí předměty podle velikosti a barev. Porovnávání, řazení a třídění předmětů a prvků, tvoření skupin  

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Seznamuje se s číslicemi v oboru do 3. Pojem čísel 1-3, číslice 1-3  

S pomocí učitele sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 3. Sčítání a odčítání v oboru do 3  
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Matematika 1. ročník  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Seznamuje se s výrazy pod, nad. Orientace v prostoru  

S pomocí učitele  modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek. 

Manipulace s předměty, orientace na ploše  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Seznamuje se se základními geometrickými tvary (čtverec, kruh, obdélník, 
trojúhelník). 

Základní geometrické tvary  

Třídění geometrických tvarů  

Orientuje se v číselné řadě 1 až 3. Číselná řada vzestupná a sestupná  

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Orientuje se v pojmech: dlouhý - krátký, stejně-více-méně, široký – úzký. Porovnávání prvků  

S pomocí učitele řadí předměty zleva doprava. Řazení a třídění předmětů  

S pomocí učitele třídí předměty podle velikosti, barev a tvaru. Tvoření skupin prvků, třídění podle různých kritérií  

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Částečně zvládá čtení a psaní číslic v oboru do 5. Číslice 1-5  

Seznamuje se s číselnou řadou 1 až 10. Číselná řada vzestupná 1-10  

Částečně zvládá sčítání a odčítání s užitím názoru v oboru do 5. Sčítání a odčítání v oboru do 5 s názorem  

Zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat. Sčítání a odčítání v oboru do 5 s názorem  

Částečně zvládá rozklad čísel v oboru do 5. Rozklad čísel 2-5  

Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. 

Seznamuje se s výrazy před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. Orientace v prostoru  
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Matematika 2. ročník  

Částečně zvládá modelování jednoduchých situací podle pokynů a s využitím 
pomůcek. 

Manipulace s předměty  

Seznamuje se s doplňováním jednoduchých tabulek, schémat a posloupností čísel v 
oboru do 10. 

Orientace na ploše  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Pozná základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník). Základní geometrické tvary  

Částečně zvládá porovnávání délky různých předmětů. Porovnávání délky předmětů  

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Orientuje se v prostoru: nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře – 
dole. 

Porovnávání prvků  

Řadí předměty zleva doprava. Řazení a třídění předmětů podle různých kritérií  

Třídí předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu. Tvoření skupin prvků  

Číslo a početní operace. Číslo a početní operace  

Čte, píše a používá číslice v oboru do 5, zná numeraci do 10. Pojem čísel 1-5,  

Orientuje se v číselné řadě 1 až 10. Číselná řada vzestupná 1 až 10  

Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10. Sčítání a odčítání s 8,9,10 (do10)  

Rozkládá čísla v oboru do 10. Rozklad čísel do 8,9,10  

Píše číslice 1-10 podle diktátu. Psaní číslic podle diktátu  

Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty  

Používá výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. Orientace v prostoru  
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Matematika 3. ročník  

Modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek. Porovnávání prvků.  
 Manipulace s předměty  

Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10. Jednoduché tabulky  

Uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi. Mince 1, 2, 5,10 Kč, počítání s mincemi  

Základy geometrie: Základy geometrie: 

Pozná a pojmenuje základní geometrické tvary čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) Základní geometrické tvary  

Rozliší základní geometrické tvary na různých předmětech. Základní geometrické tvary  

Porovnává délky různých předmětů, rozliší kratší - delší. Porovnávání délky předmětů  

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Orientuje se v pojmech: větší - menší, kratší - delší, širší – užší. Porovnávání prvků, tvoření skupin.  

S pomocí učitele porovnává množství a tvoří skupiny o daném počtu prvků. Třídění a řazení podle různých kritérií  

S pomocí učitele přiřazuje předměty podle číselné řady. Číselné řady  

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 10 i na číselné ose. Porovnávání čísel  

Rozkládá čísla do 10 bez přechodu přes desítku. Přiřazování čísel k prvkům a naopak  

Počítání do 18  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Používá výrazy vpravo-vlevo. Praktické seznamování s pojmy  

Seznamuje se s určováním času s přesností na celé hodiny. Určování času na hodiny - celá  

Základy geometrie: Základy geometrie.  
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Matematika 4. ročník  

Seznamuje se s kreslením křivých a přímých čar. Křivé a přímé čáry  

Seznamuje se s rýsovacími potřebami. Práce s pravítkem  

Orientuje se na ploše. Orientace na ploše.  

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Rozlišuje vlevo-vpravo, uprostřed, dlouhý – delší, nejdelší, krátký, kratší, nejkratší, 
celek -polovina. 

Praktické seznamování s pojmy  

Částečně zvládá porovnávání množství a tvoření skupin o daném počtu prvků. Porovnávání čísel  

Částečně zvládá třídění předmětů podle pořadí ve skupinách. Třídění a řazení předmětů podle různých kritérií  

Částečně zvládá přiřazování předmětů podle číselné řady. Třídění a řazení předmětů podle různých kritérií  

Určování poloviny z celku  

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace: 

Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 20 i na číselné ose, doplňovat jednoduché 
tabulky posloupnosti čísel do 20.. 

Pojem čísel 0-20  

Rozkládá čísla do 20 bez přechodu přes desítku. Rozklad čísel  

Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20. Slovní úlohy  

Čtení a zápis čísel do 100. Přičítání jednotek k desítce  

Čte a zapisuje čísla do 100  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Rozlišuje pojmy rok, měsíc, den. Orientace v čase  

Částečně určuje čas s přesností na půl hodiny. Určování času na hodinách – půl hodiny  
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Matematika 5. ročník  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Kreslí křivé a přímé čáry. Křivé a přímé čáry  

Používá pravítko při rýsování přímek. Používání pravítka  

Zná základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram. Délka – měření, základní jednotky m, cm  

Pozná rozdíl mezi čárou a přímkou. Křivé a přímé čáry  

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

ŠVP výstupy Učivo 

Řazení a třídění předmětů: Řazení a třídění předmětů:  

Rozlišuje daleko – blízko. Rozlišování vzdálenosti  

Porovnává množství a tvoří skupiny o daném počtu prvků. Porovnávání prvků, tvoření skupin  

Třídí předměty podle pořadí ve skupinách. Třídění a řazení předmětů.  

Celek dělí na čtvrtiny. Třídění a řazení předmětů.  

Přiřazuje předměty podle číselné řady. Číselné řady  

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku  

Zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu. Diktát čísel a jednoduchých příkladů  

Jednoduché slovní úlohy v oboru do 20. Zvládá řešit jednoduché úkoly do 20  

Počítá po desítkách do 100. sčítání a odčítání po desítkách do 100  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Určuje čas s přesností na celé, půl, čtvrt, třičtvrtě. Určování času na hodiny – celá, půl, čtvrt, třičtvrtě  

Zná jednotku délky km – určuje co je dále. 
Změří délku předmětu. 

Jednotky délky metr, cm, určování vzdáleností.  
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Matematika 6. ročník  

Zná základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram. Hmotnosti vážení kg, g  

Objem litr  

Uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi. Manipulace s penězi  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Pojmenuje základní geometrická tělesa – kvádr, krychle, koule, válec, kužel. Základní geometrická tělesa – kvádr, koule, krychle, válec, kužel  

Umí použít kalkulátor. Práce s kalkulátorem  

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Umí sčítat a odčítat desítky 100. Sčítání a odčítání desítek 100.  

Umí sčítat a odčítat jednotky bez přechodu desítek. Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek  

Sčítá a odčítá dvojciferné čísla, (písemné sčítání a odčítání). Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, písemné sčítání a odčítání  

Poznává násobkové řady 10 s pomocí tabulky. Počítání s desítkami do 100  

Číselná řada, číselná osa  

Násobky 10, orientace v násobilce  

Umí pracovat s kalkulátorem. Práce s kalkulátorem  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Pozná základní jednotky délky, a hmotnosti. Měření na metry a centimetry. Vážení na gramy a kilogramy.  

Zvládá početní úkony s penězi. Manipulace s penězi  

S pomocí učitele se orientuje v čase. Určování času  

Základy geometrie: Základy geometrie:  
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Matematika 7. ročník  

S pomocí učitele pracuje se základními rýsovacími pomůckami a potřebami. Základní rýsovací pomůcky a potřeby- práce s pravítkem  

Seznamuje se s používáním základních geometrických pojmů. Základní pojmy z geometrie  

Částečně zvládá měření a porovnávání délky úsečky. Přímka, polopřímka, úsečka  

Znázorní a pojmenuje základní rovinné útvary. čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník  

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Částečně zvládá psaní, čtení a používání čísel v oboru do 100- písemné sčítání a 
odčítání do 100. 

Numerace do 100, sčítání a odčítání desítek do 100  

Orientuje se na číselné ose. Číselná řada, číselná osa  

S pomocí učitele sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes 
desítku s použitím názoru. 

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku, 
řešení slovních úloh  

Používá násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky. Násobky 2, 5, 10, orientace v násobilce  

Pracuje s kalkulátorem v oboru do 100. Počítání s pomocí kalkulátoru- sčítání, odčítání, násobení  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Pozná základní jednotky času a objemu. Určování času  

Odměřování na litry, praktické využití  

Zvládá početní úkony s penězi. Manipulace s penězi, počítání bankovek a mincí  

Částečně se orientuje v čase a určuje čas s přesností na půlhodiny. Určování času,  

Půlhodina  

Základy geometrie. Základy geometrie:  

Pracuje se základními rýsovacími pomůckami – pravítko. Práce s pravítkem a kružítkem  
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Matematika 8. ročník  

Umí používat kružítko. Práce s pravítkem a kružítkem  

S pomocí učitele rozezná přímku a úsečku a umí ji narýsovat a označit. Přímka a úsečka  

Úsečka a měření  

Umí pojmenovat základní geometrická tělesa. Geometrická tělesa  

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace: 

Sčítání a odčítání do 200. Celá čísla- obor přirozených čísel do 1000  

S pomocí učitele zvládá numeraci do 1000. Celá čísla- obor přirozených čísel do 1000  

Částečně zvládá písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu 
přes desítku s použitím názoru. 

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku  

Částečně zvládá řešit početní příklady a jednoduché slovní úlohy. Řešení jednoduchých slovních úloh a praktických početních příkladů  

Pracuje s kalkulátorem v oboru do 1000. Počítá pomocí kalkulátoru- sčítání odčítání  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Částečně zná a užívá základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Jednotky délky, hmotnosti, času, objemu, řešení praktických úloh  

Orientuje se v čase, určí čas s přesností na půl hodiny. Určování času- minuty, digitální čas, užívání budík  

Částečně zvládá doplňování údajů v jednoduché tabulce. Doplnění jednoduché tabulky  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Rozezná přímku a úsečku, umí je narýsovat a označit. Přímka a úsečka  

Měří a porovnává délku úsečky. Rýsování úsečky, měření na milimetry  

Znázorní a pojmenuje některé rovinné útvary. Kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník  
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Matematika 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Číslo a početní operace: Číslo a početní operace:  

Píše, čte a používá čísla v oboru do 100, zvládá numeraci do 1000. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku  

Sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s 
použitím názoru. 

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku  

Řeší praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy. Praktické početní příklady, jednoduché slovní úlohy  

Závislosti, vztahy a práce s daty: Závislosti, vztahy a práce s daty:  

Zná a užívá základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Jednotky délky, hmotnosti, času, objemu, praktická cvičení  

Doplňuje údaje v jednoduché tabulce. Doplnění čísel do tabulky  

Základy geometrie: Základy geometrie:  

Zachází se základními rýsovacími pomůckami a potřebami. Práce s rýsovacími pomůckami a potřebami- práce s pravítkem, s kružítkem  

Používá základní geometrické pojmy. Základní geometrické pojmy  

Pozná a pojmenuje základní geometrická tělesa. Krychle, koule, válec  
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5.3 Informační a komunikační technologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 11 

      Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informační a komunikační technologie 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žáci využívali základy práce s osobním počítačem a vybraným 
základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími 
programy. Jako nadstandardní učivo je možno v této oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem, praktické 
zvládnutí práce s grafikou, textem a výukovými programy. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými 
počítačovými programy osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni a získané dovednosti se 
pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní způsob komunikace.   
Vyučovací předmět Informatika se realizuje od 5. ročníku do 10. ročníku.   

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

Týdenní hodinová dotace:  
5. -    6. ročník – 2 hodiny  
7. - 10. ročník – 2 hodiny.  
V předmětu Informatika jsou realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní 
výchova a environmentální výchova. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

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

Kompetence k učení: 
Učitel k: 

 zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a 
komunikačních technologií v praktickém životě  

  vede žáky ke spolupráci s ostatními spolužáky  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 
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Název předmětu Informační a komunikační technologie 

 tvořivému přístupu při řešení problémů a k jeho praktickému provedení a dotažení do konce  

 rozpoznání chyb při práci s výpočetní technikou 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 využití  vhodné technologie při komunikaci na dálku (skype, mail, mobilní telefon) 

 dodržování vžité konvence a pravidel, vhodných forem při různé komunikaci  

 uvědomění si rizika počítačové komunikace 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 vzájemné pomoci a spolupráci, k práci v týmu, skupině  

 hodnocení své práce i práce ostatních při vzájemné komunikaci učí žáky ohleduplnosti a taktu  

 učí je chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 

 dodržování obecných morálních zákonů, k ochraně osobních údajů seznamuje žáky s vazbami na 
legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 
bezpečnost, hesla...)  

  ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i 
jinými cestami  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

   vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou 

   napomáhá žákům využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další vývoj 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Informační a komunikační technologie 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 
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Informační a komunikační technologie 5. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Seznamuje se se základními komponenty počítače. Výpočetní technika  

S pomocí učitele zapne a vypne počítač. Obsluha PC  

S pomocí učitele pracuje s myší, jednoduchý klik. Práce s myší  

Seznamuje se s jednoduchým výukovým SWR. Výukový software  

Pracuje s programem na rozvoj práce s myší. Práce s myší  

Seznamuje se s funkcí nejdůležitějších kláves. Klávesnice  

Seznamuje se se zdravotními riziky práce u PC. Výpočetní technika  

    

Informační a komunikační technologie 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

S pomocí učitele pozná a vyjmenuje základní komponenty počítače. Výpočetní technika  

S malou pomocí učitele zapne a vypne počítač. Obsluha PC  

S malou pomocí učitele pracuje s myší, dvojklik. Práce s myší  

S pomocí učitele pracuje s jednoduchým výukovým SWR. Výukový software  

Samostatně pracuje s programem na rozvoj práce s myší. Práce s myší  

S pomocí učitele spustí textový editor. Wordpad  

Zná funkci nejdůležitějších kláves. Klávesnice  
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Informační a komunikační technologie 6. ročník  

S pomocí učitele píše na klávesnici známá písmena. Klávesnice  

S pomocí učitele dodržuje bezpečnost práce na PC. Bezpečnost práce na PC  

    

Informační a komunikační technologie 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Spustí textový editor. Wordpad, word  

Píše číslice, písmena. Wordpad, word  

Seznamuje se s výukovým softwarem. Výukový software  

Ovládá výukový software s pomocí učitele. Výukový software  

Seznamuje se s internetem. Internet  

Explorer, firefox  

Spouští odkazy z oblíbených. Internet  

Pouští hudbu z internetu. Internet  

Seznamuje se se základními funkcemi mobilu. Mobilní telefon  

Seznámení s tiskárnou. Tiskárna  

Dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou. Bezpečnost práce na PC  

    

Informační a komunikační technologie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Informační a komunikační technologie 8. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Seznamuje se s pravidly zacházení s výpočetní technikou. Hygiena práce s PC  

Bezpečnost práce s PC  

Píše diakritická znaménka a znaky v textovém editoru. Wordpad, word, čárka, háček …  

Píše jednoduchá slova. Wordpad, word, čárka, háček …  

Ovládá výukový software s pomocí učitele. Výukový software  

Ovládá herní software s pomocí učitele. Hry na PC  

Spouští internetový prohlížeč. Internet  

S pomocí učitele používá internetový prohlížeč. Explorer, firefox  

Pouští hudbu z internetu, vyhledává obrázky. Média v internetu  

Seznamuje se s e-mailem. E-mail  

Přijme hovor na mobilu. Mobilní telefon  

Seznámení s periferií PC. Periferní zařízení PC tiská  

S pomocí učitele obsluhuje tiskárnu. Periferní zařízení PC tiská  

    

Informační a komunikační technologie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Pod kontrolou učitele dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou. Bezpečnost práce s PC  

S pomocí učitele pečuje o výpočetní techniku. Péče o PC  

S pomocí učitele spustí textový editor a pracuje v něm. Wordpad, word - pracuje s funkčními klávesami  
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Informační a komunikační technologie 9. ročník  

Ovládá s malou pomocí výukový software. Výukový software  

Ovládá samostatně herní software. Hry na PC  

Orientuje se ve vyhledavači. Internet  

S malou pomocí vyhledává informace na internetu. Explorer, firefox  

S dopomocí ukládá a spouští odkazy z oblíbených. Záložka „Oblíbené“ ve vyhledavači  

S pomocí učitele komunikuje po internetu. Skype  

    

Informační a komunikační technologie 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou. Bezpečnost práce s PC  

S malou pomocí učitele pečuje o výpočetní techniku. Péče o PC  

Samostatně spustí textový editor a pracuje v něm. Wordpad, word - píše @, pracuje s funkčními klávesami  

Ovládá samostatně výukový software. Výukový software  

Ovládá samostatně herní software. Hry na PC  

Orientuje se ve vyhledavači. Internet  

Vyhledává informace na internetu. Explorer, firefox  

Ukládá a spouští odkazy z oblíbených. Záložka „Oblíbené“ ve vyhledavači  

S pomocí učitele komunikuje po internetu. Skype  

Otevře SMS. Mobilní telefon  
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5.4 Člověk a jeho svět  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 3 3 3 4 0 0 0 0 17 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět rozvíjí prvotní poznatky žáka o životě společnosti, o přírodě a jejich 
významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde 
žije,   pomáhá mu utvářet vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Osvojování nového učiva probíhá 
především na základě pozorování konkrétních jevů, předmětů a situací a opírá se  o vlastní praktické 
zkušenosti žáků. Cílem výuky je naučit žáky správně pojmenovávat předměty, jevy a situace na základě 
pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové znalosti a dovednosti se učí uplatňovat  v běžném 
životě. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět se realizuje v 1. – 6. Ročníku. Výuka probíhá ve třídě nebo 
v terénu, je realizována formou frontální výuky, s využitím názorných pomůcek, web stránky, 
videonahrávek,  demonstrace modelových situací, formou skupinové a samostatné práce žáků.  

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

Týdenní hodinová dotace:  
1 . - 2. ročník – 2 hodiny  
3. – 5.     ročník – 3 hodiny  
6. ročník – 3+1hodiny  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 vede žáky k uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

 vede žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět  

 umožňuje poznávat podstatu zdraví i příčin nemocí  

 směruje žáky k upevňování preventivního chování  
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

 pomáhá žákům orientovat se ve světě informací, propojovat časové a místní historické, zeměpisné 
a kulturní informace  

 pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 vede žáky ke komunikaci s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

 vede žáky k porozumění sdělení a reakci na ně dle svých možností 

 napomáhá žákům rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech  

 vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci  

 využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných ke společenské 
integraci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 základní představě o vztazích mezi lidmi, respektování názorů druhých 

 orientaci se v prostředí, ve kterém žije 

 uvědomění si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby  

 ke spolupráci a  řešení problémů  

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 utváří u žáků ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům  

 motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody  

 vede žáky k respektování pravidel 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 vede žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

 učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických okruhů, které se navzájem prolínají.  
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

1. Místo, kde žijeme: Žáci se  učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm a cítit se bezpečně. 
Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa 
v obci, regionu, zemi. 

2. Lidé kolem nás: Žáci se učí základním způsobům společenského chování, vzájemné kooperaci, 
reakcím při setkání s cizími lidmi a jednání v různých situacích. Rozšiřuje si znalosti o sociálních 
vztazích a vzájemném soužití v rodině a ve škole. Uvědomuje si, že lidé se od sebe navzájem liší, učí 
se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Seznamuje se s nejběžnějšími pracovními činnostmi, učí se 
chovat v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat. 

3. Lidé a čas: Žáci se učí orientovat se v čase a určovat ho, rozlišovat děje (minulost, současnost, 
budoucnost)  Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, poznávání 
historických památek v místě bydliště a  rozeznávat rozdíly mezi životem dnes a v dávných dobách. 
Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života lidí - návštěvy významných historických 
památek v místě bydliště, regionu. 

4. Rozmanitost přírody: Žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, chování živočichů, 
péči o zvířata a ptáky, stromy a keře.  Vytvářejí si vztah k přírodě a učí se poznávat důležitost 
ochrany životního prostředí. Postupně si uvědomují důležitost ochrany přírody a péči o ni. 

5. Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe prostřednictvím svého těla. Získávají základní 
znalosti o zdraví, zdravé výživě, osobní hygieně, prevenci a bezpečném chování. Učí se dodržovat 
správné hygienické návyky a zvládat sebeobslužné činnosti podle svých možností. Poznávají, co 
jejich zdraví prospívá, co ho poškozuje a učí se o ně pečovat. 

   
V předmětu Prvouka jsou průběžně realizována  průřezová témata  osobnostní a sociální výchova a 
environmentální výchova.  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Člověk a jeho svět 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Člověk a jeho svět 1. ročník  

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme:  

Seznamuje se s názvem své obce. Domov a jeho okolí  

Seznamuje se s prostředím třídy a školy, blízkým okolím svého bydliště, pozná a 
pojmenuje předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola). 

Třída a škola  

Bezpečná cesta do školy. Dopravní výchova  

Umí popsat dům, ve kterém bydlí. Dopravní výchova  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás:  

Zná jména spolužáků. Prostředí školy  

Seznamuje se základy společenského chování. Základní návyky společenského chování,  

Pozdravení, požádání, poděkování  

Seznamuje se soužitím v rodině, popis členů rodiny jejich vztahy. Rodina  

Lidé a čas: Lidé a čas:  

Seznamuje se s jednoduchou orientací v denním režimu. Orientace v denním režimu  

S pomocí učitele vyjmenuje dny v týdnu. Dny v týdnu  

Seznamuje se s charakteristickými znaky ročních období. Znaky ročních období  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody:  

Seznamuje se s viditelnými proměnami v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Kalendář přírody  

Seznamuje se s nejběžnějšími druhy domácích zvířat. Domácí zvířata  

Seznamuje se se základními druhy ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví: 

Seznamuje se se zásadami osobní hygieny a základní sebeobsluhou. Péče o zdraví  

Seznamuje se s hlavními částmi lidského těla. Lidské tělo  

    

Člověk a jeho svět 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

64 

Člověk a jeho svět 2. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme:  

Seznamuje se s adresou bydliště. Domov a jeho okolí  

Jednoduše popíše prostředí třídy a školy, blízké okolí svého bydliště. Třída, škola, okolí školy  

Seznamuje se s předměty ze svého bydliště, v budově školy a jejím okolím. Třída, škola, okolí školy  

Částečně zvládá základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy. Základy dopravní výchovy  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás:  

Zná jména svých učitelů. Základní návyky společenského chování, pozdravení, požádání, poděkování  

Má osvojené základy společenského chování. Základní návyky společenského chování, ozdravení, požádání, poděkování  

Umí pojmenovat členy rodiny. Vztahy a život v rodině  

Zná jména spolužáků. Základní návyky společenského chování, pozdravení, požádání, poděkování  

Učí se popis místností bytů a vybavení, seznamuje se s názvy obchodů a 
sortimentem v nich. 

V obchodě  

Lidé a čas: Lidé a čas:  

S pomocí učitele zvládá jednoduchou orientaci v čase. Orientace v čase, ráno, poledne, večer  

Seznamuje se s rozvržením denních činností. Rozvrh denních činností  

Částečně ovládá vyjmenování dnů v týdnu. Dny v týdnu  

S pomocí učitele rozliší roční období podle charakteristických znaků. Roční období  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody: 

S pomocí učitele popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích 

Příroda v ročních obdobích  

Částečně rozpozná nejběžnější druhy domácích zvířat. Domácí zvířata  

S pomocí učitele pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina  

Seznamuje se s druhy počasí podle obrázku. Druhy počasí, déšť, sníh, bouřka, vítr  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví: 

S pomocí učitele dodržuje zásady osobní hygieny a zvládá základní sebeobsluhu. Péče o zdraví  
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Člověk a jeho svět 2. ročník  

umí pojmenovat, co je zdravé pro tělo – otužování, sport, zdravá strava. Péče o zdraví  

S pomocí učitele pojmenuje hlavní části obličeje. Části lidského těla  

Seznamuje se se zásadami bezpečného chování při hrách, výletech a koupání. Osobní bezpečí, preventivní chování  

    

Člověk a jeho svět 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme:  

Zná název své obce a adresu bydliště. Domov a jeho okolí  

Zvládá orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí. Orientace v okolí bydliště  

Pozná a pojmenuje předměty ze svého bydliště, v budově školy a jejím okolí. Třída, škola, okolí školy  

Ovládá základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy. Cesta do školy a ze školy  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás:  

Zná rodinné příslušníky, rozlišuje jejich stáří a blízké příbuzenské vztahy. Já a moje rodina  

Příbuzenské vztahy  

umí určit podle obrázku, které chování je vhodné. základní pravidla slušného chování  

Pozná a pojmenuje různé lidské činnosti. Pracovní činnosti  

Seznamuje se s významem třídění odpadků. Třídění odpadu  

Lidé a čas: Lidé a čas:  

Seznamuje se s určováním času. Orientace v čase, ráno, poledne, večer  

Zná rozvržení svých denních činností. Rozvrh denních činností  

Zná dny týdnu. Dny v týdnu  

Rozliší roční období podle charakteristických znaků. Roční období  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody:  
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Člověk a jeho svět 3. ročník  

Popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Znaky ročních období  

Seznámení se základními odlétavými ptáky na podzim, s ptáky v zimě jejími 
příbytky. 

Domácí zvířata  

Pozná nejběžnější druhy domácích zvířat žijící ve volné přírodě. Domácí zvířata  

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina  

Seznamuje se stromy jehličnatými, jarní rostliny. Ovoce a zelenina  

Popíše počasí podle obrázku. Druhy počasí, déšť, sníh, bouřka, vítr  

Seznamuje se základními materiály – dřevo, sklo, textil, železo). Základní materiály  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví:  

Dodržuje zásady osobní hygieny a zvládá základní sebeobsluhu. Péče o zdraví, osobní hygiena, sebeobsluha  

Umí pojmenovat části příboru vybrat si jídlo, které má rád. Péče o zdraví, osobní hygiena, sebeobsluha  

Pojmenuje hlavní části lidského těla, smyslové orgány, smysly. Lidské tělo  

Dokáže upozornit na své zdravotní potíže – popsat situace u lékaře. Zdraví a nemoc  

Ovládá zásady bezpečného chování při hrách, na výletech a koupání. 
Zná základní zásady pobytu v přírodě. 

Osobní bezpečí  

Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. Osobní bezpečí  

    

Člověk a jeho svět 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme:  

Znát název své obce a adresu svého bydliště, prostředí domova. Náš domov a jeho okolí, Domácí práce- domácí spotřebiče  

Zvládnout orientaci v budově školy a jejím okolí. Škola, prostředí školy  

Orientace v okolí bydliště a školy  
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Člověk a jeho svět 4. ročník  

Ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy, dodržovat zásady 
bezpečnosti při hrách. 

Základy dopravní výchovy (bezpečnost chodců)  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás:  

Znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší). Rodina a společnost  

Vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. Pravidla společenského chování  

Osobní bezpečí – lidé známí a neznámí  

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých. Pravidla společenského chování  

Osobní bezpečí – lidé známí a neznámí  

Lidé a čas: Lidé a čas:  

Zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer) 
Poznat kolik je hodin (celé hodiny). 

Orientace v čase, ráno, poledne, večer  

Určování času - celá  

Znát rozvržení svých denních činností. Režim dne  

Popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, popsat počasí 
podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr). 

Kalendář přírody - počasí  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody: 

Poznat nejběžnější druhy domácích zvířat. Živočichové- dělení živočichů, stavba těla živočichů  

Popsat stavbu těla některých živočichů. Živočichové- dělení živočichů, stavba těla živočichů  

Popsat základní části rostliny. Rostliny- život, části rostlin, stromů a keřů, plody  

Poznat rozdíly mezi stromy a keři. Rostliny- život, části rostlin, stromů a keřů, plody  

Rozlišit a pojmenovat běžné listnaté a jehličnaté stromy, znát základní chování 
v přírodě. 

Rostliny- život, části rostlin, stromů a keřů, plody  

Ochrana přírody- chráněná území  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví:  

Měl by umět pojmenovat hlavní části lidského těla. Člověk – stavba těla, části těla, rozdíly mezi lidmi  

Dokázat upozornit na své zdravotní potíže. Péče o zdraví – zdraví, nemoc, úraz  

Pojmenovat úraz a nemoc. Péče o zdraví – zdraví, nemoc, úraz  

Vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání, 
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce. 

Péče o zdraví – zdraví, nemoc, úraz  
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Člověk a jeho svět 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme: 

Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště. 
Popsat cestu do školy podle otázek. 

Náš domov a jeho okolí, - místnosti v domácnosti, úklid  

Poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí. Škola - třída  

Popsat vybavení a třídy. Škola - třída  

Pojmenovat spolužáky a pedagogické pracovníky. Škola - třída  

Pojmenovat základní dopravní značky a symboly semaforu, dodržovat zásady 
bezpečnosti při praktických hrách na dopravním hřišti, hrách. 

Dopravní výchova- pravidla silničního provozu, semafory  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás: 

Zná rodinné příslušníky. Rodina – význam, hospodaření rodiny, role členů rodiny, domácí práce  

Znát blízké příbuzenské vztahy. Rodina – význam, hospodaření rodiny, role členů rodiny, domácí práce  

Znát jména spolužáků a svých učitelů, dodržovat pravidla pro soužití v rodině, 
škole, mezi kamarády. 

Naše škola – naše třída, spolužáci, pedagogové  

Mít osvojené základy společenského chování, umět pozdravit, poprosit, poděkovat. Pravidla společenského chování – pravidla komunikace  

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých, 
Reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
Reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách. 

Osobní bezpečí – riziková prostředí, důležitá telefonní čísla, mimořádné události  

Lidé a čas: Lidé a čas: 

Určí celou hodinu, půl. Orientace v čase - určování času, celá, půl, části dne, Kalendář  

Popíše části dne a jednotlivé činnosti. Orientace v čase - určování času, celá, půl, části dne, Kalendář  

Znát dny v týdnu. Orientace v čase - určování času, celá, půl, části dne, Kalendář  

Rozlišit roční období podle charakteristických znaků. Kalendář přírody – roční období  

Rozdělit činnosti na pracovní a odpočinkové. Režim dne- volný čas, odpočinek, práce)  
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Člověk a jeho svět 5. ročník  

Zná jak trávit volný čas. Režim dne- volný čas, odpočinek, práce)  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody:  

Pozná domácí zvířata a jejich hospodářský užitek. Živočichové- hospodářská zvířata  

Pojmenuje ovoce a zeleninu, hospodářské plodiny. Rostliny- ovoce a zelenina, hospodářské plodiny  

Vědět o škodlivých vlivech na životní prostředí. 
Znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí. 

Ochrana přírody- ochrana vody a půdy  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví:  

Umět pojmenovat prsty na rukou. Člověk – ruka, smysly  

Přiřadit jednotlivé smysly ke smyslovým orgánům. Člověk – ruka, smysly  

Rozlišit chutě – sladká, hořká, kyselá atd. Člověk – ruka, smysly  

Dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže. Péče o zdraví – lékařská péče, ochrana zdraví  

Znát jméno svého lékaře, dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže. Péče o zdraví – lékařská péče, ochrana zdraví  

    

Člověk a jeho svět 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Místo, kde žijeme: Místo, kde žijeme:  

Znát nejbližší důležitá místa v okolí bydliště a školy. Náš domov – domov a rodina, rodina bez domova  

Sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest. Náš domov – domov a rodina, rodina bez domova  

Znát školní řád, vědět jak plnit domácí úkoly. Škola – příprava, výuka, školní řád  

Popsat dopravní situaci na ulici. Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách. Dopravní výchova- pravidla silničního provozu  

Lidé kolem nás: Lidé kolem nás:  

Popsat význam rodiny a typy rodin. Rodina – rodina – ostrov bezpečí. 
 rodina bez domova, rozpad rodiny  

Znát tradice v rodinách. Rodina – rodina – ostrov bezpečí, rodina bez domova, rozpad rodiny  
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Člověk a jeho svět 6. ročník  

Respektovat tradice jiných rodin. Rodina – rodina – ostrov bezpečí  
 rodina bez domova, rozpad rodiny  

Projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků. Pravidla společenského chování – tradice, oslavy, lidová řemesla  

Vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby. 
Vědět, na koho se obrátit o pomoc. 

Osobní bezpečí – násilí, tolerance, pomoc  

Lidé a čas: Lidé a čas: 

Znát dny v týdnu, znát roční období a měsíce. Orientace v čase – týden, měsíc, rok, minulost, současnost, budoucnost  

Rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra). Orientace v čase – týden, měsíc, rok, minulost, současnost, budoucnost  

Porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle 
obrázků. 

Orientace v čase – týden, měsíc, rok, minulost, současnost, budoucnost  

Rozlišit roční období podle charakteristických znaků – tradiční lidové svátky. Kalendář přírody – roční období  

Znát formy trávení volného času. Režim dne- volný čas zájmové činnosti  

Pojmenuje volnočasové aktivity. Režim dne- volný čas zájmové činnosti  

Rozmanitost přírody: Rozmanitost přírody:  

Poznat nejbližší volně žijící zvířata. Živočichové- volně žijící zvířata  

Poznat některé rostliny. Rostliny- v přírodě, v lese  

Znát základní pravidla ochrany životního prostředí a třídění odpadu. Ochrana přírody- péče o životní prostředí, třídění odpadu  

Člověk a zdraví: Člověk a zdraví: 

Měl by umět pojmenovat hlavní části kostry a základní vnitřní orgány. Člověk kostra, vnitřní orgány  

Zvládnout ošetření drobných poranění, vědět na koho se obrátit o pomoc. Péče o zdraví – zdravá výživa, hygiena  

Vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání, 
uplatňovat. 

Péče o zdraví – zdravá výživa, hygiena  
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5.5 Člověk a společnost  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

         Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Člověk a společnost 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika 
předmětu 

VyučovacípředmětČlověkaspolečnostserealizujena2. stupni.   
Tento předmět hraje důležitou roli v přípravě žáků pro jejich občanský život. Obsahově navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho 
svět. Žáci se učí orientovat se v mezilidských vztazích, utváří se jejich osobnost po mravní stránce. Žáci jsou vedeni k toleranci, 
respektování lidských práv, formují se jejich sociální dovednosti, které jsou důležité pro další společenský a občanský život.   
Vyučovací předmět Člověk a společnost poskytuje žákům základní poznatky o vývoji lidstva, i vlastního národa, seznamuje je 
s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vzdělávání 
směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturněhistorické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve 
vzájemných souvislostech. Aby získávali vědomosti o  základních poznatcích o minulosti a současnosti naší země,  postupné změny 
způsobu života lidí, poznávali historické a kulturní památky v nejbližším okolí  a zvládli přiměřeně náročné situace běžného života.  
Zaměřuje se na formování osobností žáků po stránce citové a volní a na rozvíjení kognitivních funkcí tak, aby k jejich začleňování do 
společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Žáci získávají základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti, právech a 
povinnostech občanů. Cílem je osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských vztahů.  
Výuka probíhá v učebnách, v počítačové učebně nebo v terénu,    je realizována formou frontální výuky s využitím názorných 
pomůcek, videonahrávek, PC programů, demonstrace modelových situací, formou skupinové a samostatné práce žáků.  
Vzdělávací předmět Člověka a společnost je realizován  v 7. - 10. ročníku. Zahrnuje tyto tematické okruhy:   

 Historie našeho národa  

 Člověk a společnost  

 Péče o občana.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 

Týdenní hodinová dotace je:  
7. – 10. ročník – 2 hodiny  
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Název předmětu Člověk a společnost 

informace o předmětu 
důležité pro jeho 
realizaci. 

Integrace předmětů  Člověk a společnost 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 Používání učebnice, učebních materiálů a učebních pomůcek 

 chápánípochvalyjakomotivacek dalšímuučení,k zájmuozískávánínovýchpoznatků 

 uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

 užívání správné terminologie a symboliky 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 řešení známých a opakujících se situací na základě nápodoby 

 vnímáníproblémovésituaceařešeníjís pomocínaučenýchstereotypůazískanýchzkušeností 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých názorů a postojů a jejich obhajování 

 porozumění sdělení a reakce na ně podle svých možností 

 využívání časových údajů při řešení různých situací, rozlišování děje minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

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

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 orientaci v prostředí, ve kterém žije 

 úctě k vlastnímu národu a respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství  

 navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí. 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 

 využívání osvojených návyků a dovedností k zapojení se do společnosti 
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Název předmětu Člověk a společnost 

 schopnostidokázatsechovatv krizovýchsituacíchiv situacíchohrožujícíchživotazdravíčlověkapodlepokynůkompetentníchosob 
  

Poznámky k 
předmětu v rámci 
učebního plánu 

V předmětu Člověk a společnost jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova 
a environmentální výchova.  

Způsob hodnocení 
žáků 

Slovní hodnocení. 

    

Člověk a společnost 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence komunikativní 

ŠVP výstupy Učivo 

Historie našeho národa. Historie našeho národa: 

Seznamuje se s životem v pravěku. Pravěk, zvířata, zbraně, obydlí, práce, obživa  

Seznamuje se s archeologickými nálezy v místě bydliště. Archeologické nálezy v místě bydliště  

Podle obrázku pozná rozdíly e způsobu života pravěkých a současných lidí, 
pojmenuje některé nástroje z minulosti. 

Obrázky pravěk - současnost  

Člověk ve společnosti. Člověk ve společnosti:  

Seznamuje se zajímavostmi a pověstmi města Karviné a okolí. Obec, region – zajímavosti, významné osobnosti, regionální pověsti  

Zná národní zvyky a tradice. Národní zvyky a tradice  

Popíše tradice a zvyky ve vlastní rodině. Národní zvyky a tradice  

Podle obrázku pojmenuje kulturní památky anebo přírodně zajímavé místo. Kulturní památky, přírodně zajímavá místa  

Navštíví kulturní památku v okolí bydliště. Kulturní památky, přírodně zajímavá místa  

Péče o občana: Péče o občana: 

Umí pojmenovat podle obrázku státní symboly. Prezident republiky- státní symboly  

Státní orgány a instituce; státní občanství;  



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

74 

Člověk a společnost 7. ročník  

Zná jméno prezidenta ČR. Prezident republiky- státní symboly  

    

Člověk a společnost 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Historie našeho národa: Historie našeho národa:  

Seznamuje se s prvními státními útvary a počátkem českého státu. Státní útvary - Staří Slované, Sámová říše, Velkomoravská říše  

Seznamuje se s pověstmi týkajícími se historie. Staré pověsti české, regionální pověsti  

Vyjmenuje některé osobnosti českých pověstí. Praotec Čech, kněžna Libuše  

Podle obrázku porovná život tehdy a dnes. Lidská obydlí dříve a dnes  

Člověk ve společnosti: Člověk ve společnosti: 

Má základní informace z rodinného života. Rodina - členové rodiny, vzájemné vztahy, příbuzní, role  

Rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků. Rodina - členové rodiny, vzájemné vztahy, příbuzní, role  

Chápe termín vznik rodiny. Rodina - členové rodiny, vzájemné vztahy, příbuzní, role  

Respektuje pravidla společenského soužití ve škole. Škola – vzájemné vztahy ve škole, práva a povinnosti žáků  

Chová se podle pravidel daných školním řádem. Škola – vzájemné vztahy ve škole, práva a povinnosti žáků  

Poznatky o společnosti: Poznatky o společnosti:  

Seznamuje se sídlem prezidenta republiky a vlády. Praha, Pražský hrad – sídlo prezidenta a vlády ČR  

Zná symboly našeho státu a jeho hlavní představitele. Praha, Pražský hrad – sídlo prezidenta a vlády ČR  

Seznamuje se se státy EU a postavením ČR v EU. Státy EU - informace o zemích, zajímavosti, orientace na mapě  

Vyjmenuje některé ze států EU. Postavení ČR v EU  

Péče o občana: Péče o občana:  

Chápe důležitost vzdělání. Vzdělávání v ČR, právo na vzdělání  

Význam vzdělání  
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Člověk a společnost 8. ročník  

Vědět o možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. Pracovní uplatnění – odměna za práci  

Seznámí se s možnosti využití potřeby pomoci při nezaměstnanosti. Nezaměstnanost, finanční podpora  

    

Člověk a společnost 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Historie našeho národa: Historie našeho národa: 

Seznamuje s pojmy: politik, vědec, spisovatel, skladatel. Významné osobnosti našich dějin – Karel IV., J. A Komenský, Marie Terezie,  
 Božena Němcová, J. Lada, B. Smetana  

Poznává zajímavosti o význačných osobnostech Významné osobnosti našich dějin – Karel IV., J. A. Komenský, Marie Terezie,  
 Božena Němcová, J. Lada, B. Smetana  

Má přehled o kulturních, historických a přírodních památkách v okolí svého 
bydliště 

Pamětihodnosti okolí bydliště a školy města, zajímavosti, zvláštnosti, významné 
objekty  

Člověk ve společnosti: Člověk ve společnosti:  

Seznamuje se s významnými událostmi Naše vlast - významné události a osobnosti, které proslavily naši vlast;  

Vyhledá v kalendáři Státní svátky a podle obrázku popíše jejich význam. Státní svátky  

Poznatky o společnosti: Poznatky o společnost: 

Dovede s pomocí rozpoznat nevhodné chování a jednání vrstevníků a dospělých. 
Uvědomí si rizika a důsledky protiprávního jednání. 

Lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana  

Policie a soudy  

Péče o občana: Péče o občana:  

Má přehled o možnostech sociální péče o potřebné občany. Zdravotní a sociální péče  

Zná instituce a organizace zdravotní péče. 
Ví, na koho se obrátit o radu či pomoc. 

Systém sociální péče o občany - nemocnice, - zdravotní střediska, polikliniky, 
praktický lékař  

Zná nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí. Mimořádné události - požáry, povodně, dopravní nehody, úrazy,  

Zná důležitá telefonní čísla. První pomoc, důležitá telefonní čísla  
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Člověk a společnost 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Historie našeho národa: Historie našeho národa:  

Seznamuje se s nebezpečím válečného konfliktu Světové války  

Má představu o významných historických událostech v naší zemi. Vznik československého státu – T. G. Masaryk  

Současnost České republiky  

Člověk ve společnosti: Člověk ve společnosti:  

Osvojil si základní pravidla společenského chování. Mezilidské vztahy ve společnosti - základní pravidla společenského chování, 
mezilidská komunikace.  

Je tolerantní k názorům a zájmům minoritních skupin ve společnosti. Úcta k člověku - rovnoprávné postavení všech lidí; rovnocennost a rovnoprávnost 
národnostních menšin  

Poznatky o společnosti: Poznatky o společnosti:  

Seznamuje se s důsledky protiprávního jednání. Rodinné právo - týrané dítě, zneužívané dítě; šikana; diskriminace  

Péče o občana: Péče o občana:  

Chápe význam volnočasových aktivit jako prevenci nevhodného chování mládeže. Člověk a volný čas- volnočasové aktivity  

Pojmenuje podle obrázku volnočasové aktivity. Člověk a volný čas- volnočasové aktivity  

Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy. Nevhodné využívání volného času – ohrožení sociálně patologickými jevy – 
kouření, alkohol, drogy, šikana  

Ví o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu. Projevy rasismu a vandalismu  
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5.6 Člověk a příroda   

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12 

         Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název 
předmětu 

Člověk a příroda 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristik
a předmětu 

Vzdělávací předmět Člověk a příroda je realizována v 7-10 ročníku základního vzdělávání a navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 
Žáci získávají základní poznatky přírodních zákonitostí, které mohou dále uplatnit v praktickém životě. Žáci získávají základ pro pochopení a 
porozumění některých přírodních zákonitostí a poznatků. Znalosti těchto vzájemných souvislostí a vztahů mohou pak uplatňovat 
v praktickém životě. Žáci se seznamují s chemickými výrobky a jejich využití v praxi. Získávají základní vědomosti o léčivech a návykových 
látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Osvojují si poznatky o přírodě, přírodních dějích, živočiších, rostlinách a člověku. Důraz je kladen na 
ochranu životního prostředí, žáci jsou vedeni k ochraně člověka při ohrožení zdraví a života a jednání při nebezpečí živelních pohrom. 
Získávají základní informace o orientaci na mapě, o našem regionu, státě. Tento předmět je rozdělen do čtyř oblastí:   

 Základní poznatky z fyziky  

 Základní poznatky z chemie  

 Základní poznatky z přírodopisu  

 Základní poznatky ze zeměpisu.  

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

Týdenní hodinová dotace je:  
7. – 10. ročník – 3 hodiny týdně  
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Název 
předmětu 

Člověk a příroda 

Integrace 
předmětů 

 Člověk a příroda 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 Používání učebnic, učebních materiálů a učebních pomůcek 

 vyhledávání, třídění a propojování informací  

 samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 využívání  základních  postupů  badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, 
vyhodnocení získaných  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 rozumění sdělení a reakci na ně podle svých možností 

 chápáníjednoduchých,běžněužívanýchtextů,záznamůaobrazovýchmateriálů 

 práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky a respektování názorů druhých, 

 formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 orientaci v prostředí, ve kterém žije 

 spolupráci při řešení problémů a  k ochotě pomoci  

 posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti  

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 

 využití osvojených návyků a dovedností k zapojení se do společnosti 

 ochraněsvéhozdraví,dodržovánínaučenýchstereotypůchovánízdravéhoživotníhostyluaochraněživotníhoprostředí 

 chování v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob  
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Název 
předmětu 

Člověk a příroda 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 dodržovánízásadbezpečnosti,ochranyzdraví,hygienypráceochranyživotníhoprostředípřipracovníchčinnostechpodlenaučenýchstere
otypů 

 prácipodlenaučenéhopracovníhopostupu,podleinstrukcíplnízadanéjednoduchéúkoly 

 respektování pravidel práce v týmu 

Poznámky k 
předmětu v 
rámci 
učebního 
plánu 

Výuka probíhá ve třídách s 
možnosti využitípomůcekkabinetufyziky,chemie,zeměpisuapřírodopisu.Částvyučovacíchhodinseuskutečnív terénu pomoci edukačních 
programů (např. přírodovědná stanice, ZOO, Svět techniky Ostrava, edukační centrum URSUS apod.). 
Výukajerealizovánaformouindividuálnípráce,skupinovéčivedvojicích.  
V předmětuČlověkapřírodajsouprůběžněrealizovánaprůřezovátémataosobnostníasociálnívýchovaaenvironmentálnívýchova.  

    

Člověk a příroda  7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Základní poznatky z fyziky: Základní poznatky z fyziky: 

Poznává, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu. Klid a pohyb těles  

Pohyb a síla  

Pozná jednoduché stroje na základě zkušenosti (houpačka, klika apod.). Jednoduché stroje a jejich využití v praxi  

Rozeznává jednotlivá skupenství. Základní vlastnosti látek – skupenství (tuhnutí, tání, var, kapalina)  

Základní poznatky z chemie: Základní poznatky z chemie:  

Rozlišuje základní vlastnosti látek, látky rozpustné, nerozpustné. Základní vlastnosti látek – hustota,  

Rozpustnost  
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Člověk a příroda  7. ročník  

Chápe a rozlišuje skupenství plynné, kapalné a pevné. Základní vlastnosti látek – hustota,  

Zná nezbytnost vody pro život, jak šetřit vodou, vědět o znečišťování vody a 
vzduchu ve svém nejbližším okolí – továrny, auta. 

Voda,- základní jednotka pro život. Pitná a užitková voda, odpadní vody, Čistota 
vody  

Ví o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat a rostlin Vzduch- kyslík jako jedna ze složek vzduchu, Životní prostředí, čistota ovzduší, 
smog  

Základní poznatky z přírodopisu: Základní poznatky z přírodopisu:  

Pojmenuje a zná vybrané zástupce živočichů. Svět živočichů – významní zástupci vybraných skupin živočichů podle ekosystému  

Zařadit živočichy do skupin – hmyz, plaz, pták, ryba a savec. Třídění a dělení živočichů  

Ví, jak se postarat o živočichy během roku. Dodržovat základní pravidla 
bezpečného chování při poznávání přírody. 

Péče o živočichy  

Pojmenuje základní podmínky života živočichů. Znaky života živočichů  

Základní poznatky ze zeměpisu: Základní poznatky ze zeměpisu:  

Jedná adekvátním způsobem při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života. Nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života  

Orientuje se na mapě podle barev, rozliší vodstvo, horstvo, nížiny. Mapa a globus – zmenšený obraz Země  

Orientace na mapě podle barev  

Orientuje se na mapě města podle významných bodů. Mapa našeho města  

    

Člověk a příroda  8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Základní poznatky z fyziky: Základní poznatky z fyziky:  

umí prakticky změřit, zvážit a odměřit. Základní veličiny- délka, objem, hmotnost, teplota  

Umí pojmenovat jednotku základní veličiny Základní veličiny- délka, objem, hmotnost, teplota  

Pojmenuje pohyby Země, seznámí se s pojmy: hvězda, slunce, planeta, Země. Pohyb Země - kolem své osy, Slunce, Měsíční fáze  
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Člověk a příroda  8. ročník  

Základní poznatky z chemie:  

Základní poznatky z chemie: 

Seznámení s etiketami chemických výrobků používané v domácnosti. Hořlaviny - skladování , označení nebezpečných látek, První pomoc při popálení  

Seznámení se s první pomoci při popálení. Hořlaviny - skladování , označení nebezpečných látek, První pomoc při popálení  

Základní poznatky z přírodopisu: Základní poznatky z přírodopisu:  

Získá vědomosti o rostlinách, získá základní vědomosti o dění v přírodě během 
ročních období. 

Svět rostlin – poznávání běžných druhů a vybraných zástupců rostlin  

Podle obrázku pojmenuje některé rostliny. Svět rostlin – poznávání běžných druhů a vybraných zástupců rostlin  

Pojmenuje jednotlivé části rostlin (kořen, list, květ, stonek). Stavba, tvar, význam jednotlivých části rostlin  

Zná význam hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování. Význam rostlin a hospodářské využití  

Chráněné, léčivé a jedovaté rostliny  

Pozná podle obrázku nejběžnější houby – jedlé, jedovaté. Zná význam lesa, 
společenství stromů, rostlin a hub. 

Význam lesa -Houby – jedlé, jedovaté  

Základní poznatky ze zeměpisu: Základní poznatky ze zeměpisu:  

Najde na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy. ČR - zeměpisná poloha, členitost, hranice republiky  

Vyjmenuje sousedící státy ČR. ČR - zeměpisná poloha, členitost, hranice republiky  

Evropa - Sousední státy  

Zobrazí na mapě státní hranice. ČR - zeměpisná poloha, členitost, hranice republiky  

Je informován o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR i do 
zahraničí. 

Státy EU- doprava do zahraničí  

    

Člověk a příroda  9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 
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Člověk a příroda  9. ročník  

Základní poznatky z fyziky: Základní poznatky z fyziky:  

Je informován o zdrojích elektrického proudu. Druhy energie  

Rozpozná zdroje světla a tepla. Zdroje světla a tepla.  

Základní poznatky z chemie: Základní poznatky z chemie:  

Základní poznatky z přírodopisu. Základní poznatky z přírodopisu  

Získá základní vědomosti o léčivech a návykových látkách. Základní poznatky z chemie  

Léčiva a návykové látky  

Seznámí se s jejími škodlivými dopady na organismus. Léčiva a návykové látky  

Základní poznatky ze zeměpisu: Základní poznatky ze zeměpisu:  

Vyhledá na mapě a pojmenuje kraje ČR. ČR  

Zná nejbližší velká města v Moravskoslezském kraji. Kraje, města – Moravskoslezský kraj, Ostrava, Opava  

Je seznámen s přírodními zvláštnostmi a kulturními zajímavostmi svého regionu. Přírodní zvláštnosti regionu  

Kulturní zajímavosti regionu  

Pojmenuje základní části lidského těla, smysly. Lidské tělo – znaky člověka  

Pojmenuje stavbu a funkci základních částí lidského organizmu. Stavba a funkce jednotlivých části lidského organismu  

    

Člověk a příroda  10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Základní poznatky z fyziky: Základní poznatky z fyziky:  

Zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji. Elektrické spotřebiče – dodržování pravidel bezpečné práce s elektrickými 
spotřebiči  

Pozná zdroje zvuku, ví, jak škodí nadměrný hluk. Zdroje zvuku – škodlivost nadměrného hluku  

Základní poznatky z chemie: Základní poznatky z chemie: 
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Člověk a příroda  10. ročník  

Chápe důležitost třídění odpadu, zná pojem recyklace, umí stručně popsat jeho 
proces podle názoru. Ví, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 
poškozují. 

Plasty – použití, likvidace  

Umí rozdělat sádru a pracuje s ní. Stavební materiály – sádra, užití v praxi a bezpečnost při práci  

Základní poznatky z přírodopisu: Základní poznatky z přírodopisu:  

Umí pojmenovat, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které škodí. Ochrana přírody a životního prostředí  

Ví, jak chránit přírodu – třídí odpad. Třídění odpadu  

Zná chráněná území v regionu. Chráněná území  

Základní poznatky ze zeměpisu: Základní poznatky ze zeměpisu:  

Nacvičuje uposlechnutí v případě nebezpečí. Ochrana člověka při ohrožení života a zdraví  

Živelné pohromy  

Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom  

Adekvátně jedná při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života, ví, na koho se 
obrátit. 

Ochrana člověka při ohrožení života a zdraví  

Živelné pohromy  

Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom  

Vytváří si pozitivní vztah k přírodě, uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu ve volné přírodě. 

Zásady ochrany přírody a životního prostředí  

Ví, jak se podílet se na ochraně přírody Zásady ochrany přírody a životního prostředí  
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5.7 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 
Vzdělávací oblast Umění a kultura 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 přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné 
přiblížit žákům hudební i výtvarné umění a působit tak na jejich estetické vnímání.  
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační 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 a výtvarných dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých 
výsledků.  
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, vlastní tvořivosti a 
vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a 
napomáhá utváření postojů a hodnot.  
Vzdělávací oblast je vyučována v jednotlivých třídách, dle momentálních možností návštěvou divadelního, 
filmového představení, výstavy a také je realizována během pobytu v přírodě.  
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova. 

Charakteristika předmětu Úkolem výuky hudební výchovy je vytvářet u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, 
podporovat schopnost hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních 
schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností. Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj 
řeči žáků. Důležitým prvkem je rozvoj správného držení těla a smyslu pro pohyb v sepětí s hudbou.  
Vyučovací předmět Hudební výchova se realizuje na 1.a2.stupni školy.   
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Název předmětu Hudební výchova 

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

Týdenní hodinová dotace je:   
1. – 3. ročník – 2hodiny 
4. – 10. ročník – 1hodina 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 používání učebních materiálů a učebních pomůcek 

 chápání umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence  

 na základě jeho dispozic k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáka k: 

 rozpoznání některých hudebních nástrojů  

 odlišení hudby vokální, instrumentální, vokálně instrumentální 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 pochopení hudby jako specifického způsobu poznání a užívání hudby jako prostředku komunikace  

 rytmizování a melodizování jednoduchých textů  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 uplatňování základních návyků společenského chování 

 získání sebedůvěry při vystupování v neznámém prostředí 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání hudby jako prostředku komunikace  

 vzájemnému naslouchání 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáka k: 

 tolerantnímu přístupu ke kulturním projevům různorodých skupin, národů a národností 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

86 

Název předmětu Hudební výchova 

 využívání různých hudebních nástrojů a vybavení 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuka probíhá ve třídách s využitím audiovizuální techniky, zejména CD přehrávačů, PC, hudebních nástrojů 
(Orffovy nástroje). Součástí výuky jsou výchovné koncerty a hudební produkce. Výuka probíhá většinou 
frontální formou při skupinových a sólových činnostech.   
Na druhém stupni je učivo rozděleno do tří oblastí:  

 Vokální a instrumentální činnosti (VIČ) 

 Poslechové činnosti (PČ) 

 Hudebně pohybové činnosti (HPČ) 
V předmětuHudebnívýchovajeprůběžněrealizovánoprůřezovétémaosobnostníasociálnívýchova.  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá s učitelem jednoduché melodie a písně. Říkadla, jednoduchá intonační cvičení  

Písně zaměřené k ročním obdobím  

Vnímá různé nehudební a hudební zvuky kolem sebe. Mluvený hlas, zpívaný hlas  

Zvukomalba znějících předmětů  

Seznamuje se s poslechem jednoduchých písní. Jednoduché krátké hudební motivy (hrané učitelem, reprodukované MC, CD)  

Seznamuje se s technikou správného dýchání Brániční dýchání, správné držení těla při dýchání, dechové hry, cvičení  

Jakýmkoliv pohybem reaguje na hudbu. Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky  

Hra tělo  
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Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá jednoduché melodie a písně. Říkadla, slovní spojení, intonační cvičení  

Písně zaměřené k ročním dobám, lidovým slavnostem a svátkům  

Poznává při hudebních aktivitách různé hudební nástroje. Nástroje Orffova instrumentáře  

Rozlišuje různé zvuky. Hra na tělo podle vzoru  

Poslouchá jednoduchou krátkou píseň. Poslechové krátké ukázky  

Zvládá brániční dýchání při rytmizaci a při zpěvu. Dechová cvičení, správné dýchání  

Reaguje pohybem na změnu tempa. Pochod podle hudebního doprovodu  

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá písně ve svém rozsahu, dle svých dispozic. Říkadla - rytmizace, melodizace, intonační cvičení  

Písně lidové, umělé  

Napodobuje různé hudební i nehudební zvuky. Říkadla - rytmizace, melodizace, intonační cvičení  

Písně lidové, umělé  

Užívá hudební nástroje přiměřeně svým schopnostem a dovednostem. Hra na rytmické nástroje, nástroje Orffova instrumentáře.  
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Hudební výchova 3. ročník  

Soustředěně poslouchá jednoduchou krátkou známou píseň či skladbu. Hudební hádanky, hudební ukázky  

Role posluchače, zásady chování při poslechu.  

Poslech ukázek - rozlišování dynamiky, rozlišování charakteru hudby - veselá, 
smutná.  

Snaží se při zpěvu srozumitelně vyslovovat podle individuálních 
dispozic. 

Hlasová hygiena, gymnastika mluvidel  

Uvolněné zpívání, zřetelná výslovnost  

Mění pohyb na základě tempových a rytmických změn. Pohybový projev podle hudby, improvizace, rytmus, tempo.  

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá jednoduché písně v rozsahu přiměřenému schopnostem. Písně lidové a umělé  

Porovnává hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas. Intonační cvičení, melodizace říkadel  

Intonace hlasu, zpěvné hlasy  

Při poslechu poznává rozdíly výšky, délky. Rozlišování ukázky hry hudebních nástrojů - klavír, housle, flétna, buben  

Rozlišování výšky, délky  

Hudební ukázky – lidové orchestry  

Popěvky, dětské písně  

Využívá získané návyky správného pěveckého dýchání. Dechové hry, dechová cvičení  

Zapojuje se do skupinových aktivit s rytmickými nástroji. Hra na Orffovy nástroje, rytmický doprovod  

Vytváří vlastní pohybové aktivity. Držení těla, chůze, běh  

Pantomima, tanec, spontánní reakce na hudbu  
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Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá písně přiměřené svým individuálním schopnostem. Písně lidové a umělé  

Intonační cvičení, melodizace říkadel  

Rozlišuje tóny podle délky a výšky. Zpěvné hlasy - mužský, ženský, dětský, sbory  

Zvuky hudebních nástrojů  

Grafický záznam melodie – vysoko - nízko, krátce – dlouze  

Zdokonaluje se v soustředěném poslechu jednoduchých skladeb. Skladby určené dětem  

Při zpěvu správně hospodaří s dechem. Dechová cvičení  

Popěvky, říkadla, písně  

Zná a využívá jednoduché rytmické nástroje na doprovod. Tempo, rytmus  

Hra na rytmické nástroje  

Propojuje vlastní pohyb s hudbou. Pohybové zvládnutí prostoru, imitace pohybů učitele, vlastní pohybové kreace  

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zpívá jednoduché lidové a umělé písně v přiměřeném rozsahu. Písně lidové a umělé  
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Hudební výchova 6. ročník  

Intonační cvičení  

Zpěv jednohlasu  

Zvládá jednoduché taneční hry. Pohybové hry s říkadly  

Hudebně relaxační techniky  

Rozezná tóny podle výšky, délky a síly. Záznam melodie  

Zvuky hudebních nástrojů  

Poslouchá hudební ukázky lidových tanců. Lidové tance - polka, valčík, mazurka  

Zvládá správnou výslovnost při zpěvu a rytmizaci říkadel. Hra na tělo  

Představa hudební fráze, správné frázování  

Rytmizace říkadel  

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

ŠVP výstupy Učivo 

Vokální a instrumentální činnosti: Vokální a instrumentální činnosti:  

Využívá již získané pěvecké návyky. Základy hlasové hygieny - dýchání  

Interpretuje jednoduché lidové písně dle svých možností. Zpěv lidových písní- zaměřené k svátkům, tradicím, ročním obdobím  

Doprovod hudby na Orf. nástroj. Hra na tělo  

Hran na Orffovy nástroje  

Poslechové činnosti: Poslechové činnosti:  

Vytváří jednoduchý rytmický doprovod. Intonační cvičení, Odpružený úder  

Soustředí se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby. Skladby určené dětem  

Hudebně pohybové činnosti. Hudebně pohybové činnosti  
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Hudební výchova 7. ročník  

Improvizuje pohyb – pochod. Hudebně pohybové hry- pohybová koordinace, pochod  

Muzikoterapie, relaxační techniky  

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Vokální a instrumentální činnosti: Vokální a instrumentální činnosti: 

Zvládá podle individuálních schopností a dovedností správné dýchání. Správná technika dýchání, dechové cvičení  

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně dle individuálních schopností. Písně lidové a umělé - zaměřené k svátkům, tradicím, ročním obdobím  

Doprovod hudby na Orf. nástroj. Hra na Orffovy nástroje  

Poslechové činnosti: Poslechové činnosti:  

Pokouší se o rytmický doprovod k písním ve třídobém metru dle svých schopností Intonační cvičení  

Rytmické cvičení  

Poznává některé hudební žánry. Skladby určené dětem  

Opera, opereta - ukázky  

Hudebně pohybové činnosti: Hudebně pohybové činnosti:  

Improvizuje pohyb podle hudby – mazurka. Pohybový projev podle hudby - mazurka  

Relaxuje při hudbě. Relaxační cvičení, relaxační hudba  

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Hudební výchova 9. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Vokální a instrumentální činnosti: Vokální a instrumentální činnosti: 

Zvládá podle individuálních schopností a dovedností správné dýchání Správná technika dýchání, dechové cvičení  

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně dle individuálních schopností Písně zaměřené k svátkům, tradicím, ročním obdobím  

Doprovod hudby na Orf. nástroj Hra na Orffovy nástroje  

Poslechové činnosti: Poslechové činnosti:  

Pokouší se o rytmický doprovod. Intonační cvičení  

Rytmické cvičení – rytmická říkadla  

Skladby určené dětem – folklor, country  

Rytmicky zopakuje říkadlo. Intonační cvičení  

Rytmické cvičení – rytmická říkadla  

Skladby určené dětem – folklor, country  

Seznámí se s pojmem nota a houslový klíč. Skladby určené dětem – folklor, country  

Grafický záznam melodie - nota, notová osnova  

Hudebně pohybové činnosti: Hudebně pohybové činnosti:  

Improvizuje pohyb podle hudby – mazurka. Pohybový projev podle hudby – country tance  

Relaxuje při hudbě. Relaxační cvičení, relaxační hudba  

    

Hudební výchova 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Hudební výchova 10. ročník  

ŠVP výstupy Učivo 

Vokální a instrumentální činnosti: Vokální a instrumentální činnosti:  

Zvládá podle individuálních schopností a dovedností správné dýchání Správná technika dýchání, dechové cvičení  

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně dle individuálních schopností Písně různých autorů  

Doprovod hudby na Orf. nástroj Technika hry na Orffovy nástroje  

Poslechové činnosti: Poslechové činnosti: 

Poslech zvuků hudebních nástrojů Skladby určené dětem – rozlišování hudebních nástrojů – klavír, housle, kytara  

Přiřadí nástroje ke zvuku Skladby určené dětem – rozlišování hudebních nástrojů – klavír, housle, kytara  

Zopakuje tón hudební stupnice Hudební stupnice  

Poslech děl české hudby Tvůrci české i světové hudby  (A.  Dvořák, B. Smetana, L. JANÁČEK)  

Hudebně pohybové činnosti:  Hudebně pohybové činnosti:  

Improvizuje pohyb podle hudby – mazurka Pohybový projev podle hudby – mazurka, disko, klasika  

Relaxuje při hudbě Relaxační cvičení, relaxační hudba  
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5.8 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 
Vzdělávací oblast Umění a kultura 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 přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné 
přiblížit žákům hudební i výtvarné umění a působit tak na jejich estetické vnímání.  
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační 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 a výtvarných dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých 
výsledků.  
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, vlastní tvořivosti a 
vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a 
napomáhá utváření postojů a hodnot.  
Vzdělávací oblast je vyučována v jednotlivých třídách, dle momentálních možností návštěvou divadelního, 
filmového představení, výstavy a také je realizována během pobytu v přírodě.  
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova. 

Charakteristika předmětu Ve vzdělávacím předmětu Výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka a k 
všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, 
tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, estetické cítění, tvořivost, schopnost vyjadřovat emoce, 
představy, pocity a zkušenosti. Výtvarná výchova pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat 
jemnou motoriku.  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se realizuje na 1. a 2. stupni školy. Žák je veden k rozvíjení pozitivního 
vztahu k umění a jeho vnímání, k poznávání národní kultury.  

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

Týdenní hodinová dotace je:  
1. -3. ročník.                2 hodiny    
4. - 10. ročník             1 hodina  

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů  

 tvořivému přístupu k řešení výtvarných úkolů  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 schopnosti nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

 schopnosti obrátit se o pomoc při řešení problémů 

 využívání získaných poznání při vlastní tvorbě  

 rozpoznávání linií, tvarů, objemů, barev, objektů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 komunikaci se spolužáky, kolegiální pomoci  

 správnému používání výtvarných potřeb a pečování o ně 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 porovnávání vlastní interpretace s ostatními a respektování různorodosti vyjádření  

 budování zásad slušného chování na kulturních akcích  

 obohacení slovní zásoby a odborných termínů z výtvarné oblasti 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 vytváření postojů k výtvarným dílům 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 využívání návyků a znalostí v další praxi dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel  

 respektování pravidel práce v týmu  

 přijímání posouzení výsledků své práce 

 dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při 
pracovních činnostech podle naučených stereotypů  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuka probíhá v učebnách, školní dílně, na školním pozemku, ve cvičné kuchyni, v terénu, v počítačové 
učebně. Navštěvujeme i výstavy a galerie. Výuka je realizována formou individuální, frontální či skupinové 
práce.  
V předmětu Výtvarná výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova a 
environmentální výchova.  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

S pomocí učitele si osvojuje nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu. Tradiční a netradiční výtvarné prostředky  

Náměty ze života dětí  

Rozpoznává s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného 
života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních. 

Rozvíjení grafomotoriky  

Malba, kresba  

Umí používat a správně držet pastelky, křídy, tužky, fixy, štětce. Náměty ze života dětí  
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Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zvládne svoji osobní hygienu a čistotu vlastního výtvarného díla. Rozvíjení grafomotoriky  

Osvojí si dovednosti pracovat s výtvarnými nástroji. Rozvíjení grafomotoriky  

Pojmenovává s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného 
života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních. 

Rozvíjení grafomotoriky  

Malba a kresba  

Částečně samostatně uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 
činnostech. 

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky  

Otisky, frotáž, kresba  

Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních i ostatních  

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, 
voskovkami. 

Malba a kresba – rozvoj smyslové citlivosti  

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky  

S dopomocí učitele porovnává barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života 
a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních. 

Rozvíjení grafomotoriky  

Malba a kresba – rozvoj smyslové citlivosti  

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních i ostatních  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Míchá barvy, používá různé druhy štětců dle potřeby. Základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, 
kombinace barev  

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření barvy, objekty, 
tvary) 

Základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, 
kombinace barev  

Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev. Vybarvování, technika foukání  

Rozliší teplé a studené barvy. Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ  

Základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, 
kombinace barev  

Rozlišuje linie, barvy, tvary, objekty a uplatňuje je podle svých schopností při 
vlastní tvorbě. 

Základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, 
kombinace barev  

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Částečně samostatně ovládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních i výsledků běžné 
a umělecké produkce  
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Výtvarná výchova 5. ročník  

Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, 
rudkou, uhlem. 

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 
kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti  

Modeluje z plastelíny, moduritu, částečně samostatně při tvorbě vychází ze svých 
zrakových, hmatových i sluchových vjemů. 

Techniky – plastické, tvarování papíru.  

S pomocí učitele vyjádří pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti mimoslovně, 
graficky. 

Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních i výsledků běžné 
a umělecké produkce  

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní životní zkušenosti - citového 
prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových, zrakových 
vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných 
představ.  

Výtvarné techniky – zpracování přírodních materiálů  

Dětský ilustrátor J. Lada, O. Sekora, A. Born  

Komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil. 

Výtvarné techniky – zpracování přírodních materiálů  

Dětský ilustrátor J. Lada, O. Sekora, A. Born  

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Pod vedením učitele uplatňuje základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní 
tvorby. 

Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání barev  

Výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci  

Prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. Obdob., Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání barev  

Výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci  

Zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých technik. Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání barev  

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu. Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, kresba různým materiálem – 
pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v 
plenéru.  

Zvládne obtížnější práce s linií. Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, kresba různým materiálem – 
pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v 
plenéru.  

Užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie, v 
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků. 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, kresba různým materiálem – 
pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v 
plenéru.  

Nacvičuje umístění těl v objektu- nápodoba. Umístění těla a objektů v prostoru, kresba, malba, grafika  
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Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě smyslového 
vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků. 

Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika  

Kresba, malba, kombinované techniky s náměty ze života, na základě vlastních 
pocitů  

Při vlastní tvorbě částečně vychází ze svých vlastních zkušeností a představ. Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika  

Kresba, malba, kombinované techniky s náměty ze života, na základě vlastních 
pocitů  

    

Výtvarná výchova 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Výtvarně zpracovává přírodní materiály - nalepování, dotváření apod. Techniky plastického vyjadřování – modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů  

Tvoří z hlíny a sádry. Techniky plastického vyjadřování – modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů  

Nacvičuje práci s drátky. Další techniky – koláž, frotáž, základy ikebany  

Pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. Lady, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera. 

Ilustrátoři dětské knihy  
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5.9 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli 
využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické 
schopnosti, pohybové dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a pohybových 
možností. Vedou je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v 
přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem.  
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. 
Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v 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, zdravé výživy, pohybových aktivit apod.  
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta 
Zdravotní tělesná výchova.  
 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Tělesná výchova umožňuje žákům využívat vlastní pohybové možnosti. Ve shodě s věkem, postižením a 
pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. 
Směřuje k eliminování nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů. Úkolem výuky je umožňovat žákům vlastní pohybové 
možnosti. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené 
pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k eliminování nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybu.   
Škola po dohodě s lékařem umožní žákům s trvale či přechodně poškozeným zdravím účast na zdravotní tělesné výchově. 
Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, v plaveckém areálu a v přírodě. Výuka je realizována formou frontální práce, 
skupinové a individuální s využitím cvičebních pomůcek a nářadí.  
Vyučovací předmět Tělesná výchova se realizuje na 1. a 2. stupni školy.    



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

103 

Název předmětu Tělesná výchova 

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

Týdenní hodinová dotace je:  
1. – 10. ročník – 3 hodiny.  

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 chápánípochvalyjakomotivacik dalšímuučení,k získávánínovýchpoznatků 

 uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 schopnosti nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 porozumění sdělení a reakci na ně podle svých možností 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 navazováníaudržovánívztahůs vrstevníky,respektovánídruhýchlidí-  podílenísenajednoduchýchsociálníchaktivitách 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 

 využívání osvojených návyků a dovedností k zapojení do společnosti 

 ochranězdravíadodržovánínaučenýchstereotypůchovánízdravéhoživotníhostyluaochranyprostředí 

Poznámky k předmětu v rámci 
učebního plánu 

Učivo oboru  Tělesná výchova  tvoří tyto tematické okruhy:   

 Činnosti ovlivňující zdraví 

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

 Činnosti podporující pohybové učení  
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Název předmětu Tělesná výchova 

V předmětu Tělesná výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální 
výchova a multikulturní výchova.  
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ   

 význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry  

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

 zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, 
psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení  

 hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv  

 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ   

 pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní; 
motivační, tvořivé a napodobivé hry  

 základy gymnastiky, průpravná cvičení; cvičení s náčiním a na vybraném nářadí  

 rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché 
tanečky  

 základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní 
běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod míčkem  

 základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti; hry s upravenými pravidly  

 pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě, aqua gymnastika, plavání 
(podle podmínek školy) turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu  

 pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy na saních, a bobech; bezpečnost 
při pohybových aktivitách na sněhu  

 další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu a možností žáků  
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ   

 organizace při TV, základní organizační činnosti  

 komunikace v TV, smluvené povely a signály  

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

 zásady sportovního jednání a chování; fair play  
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Název předmětu Tělesná výchova 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdrav:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

Napodobí a vykoná jednotlivé pohyby. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

Umí reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

Vytváří si kladný vztah k pohybu.. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

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

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Reaguje na pokyny týkající se změn poloh těla. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  
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Tělesná výchova 1. ročník  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu.. 

Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech 

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Umí přivolat pomoc. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a reaguje na základní pokyny 
a povely k osvojované činnosti. 

Základní postoje - Pozor! Pohov!  

Nástup na značky, nástup v řad  

Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo tělesnou 
výchovu. 

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky-umí vykonat pohyb (běh, skok, hod míčkem). Základy atletiky- běh, skok, hod míčkem  

Atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností – cvičení rovnováhy na 
balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh okolo překážek, cvičení 
se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání lana, běh individuálním 
tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Jednoduché hry s upravenými pravidly - kopaná, honička, slepá bába, chyť míč 
apod.  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení:  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  
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Tělesná výchova 1. ročník  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely pořadových cvičení. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení.  

Napodobí a vykoná jednotlivé pohyby. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení.  

Umí reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení.  

Vytváří si kladný vztah k pohybu. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení.  
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Tělesná výchova 2. ročník  

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

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Reaguje na pokyny týkající se změn poloh těla. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Umí přivolat pomoc. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: 

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a reaguje na základní pokyny 
a povely k osvojované činnosti. 

Základní postoje - Pozor! Pohov!  

Nástup na značky, nástup v řad  

Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo tělesnou 
výchovu. 

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky-umí vykonat pohyb (běh, skok, hod míčkem). Základy atletiky- běh, skok, hod míčkem  

Atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností – cvičení rovnováhy na 
balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh okolo překážek, cvičení 
se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání lana, běh individuálním 
tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  
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Tělesná výchova 2. ročník  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Jednoduché hry s upravenými pravidly - kopaná, honička, slepá bába, chyť míč 
apod.  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely pořadových cvičení. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  
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Tělesná výchova 3. ročník  

Napodobí a vykoná jednotlivé pohyby. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

Umí reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

Vytváří si kladný vztah k pohybu. Význam pohybu pro zdraví - zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, 
průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení  

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

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Reaguje na pokyny týkající se změn poloh těla. Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazénu)  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Umí přivolat pomoc. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a reaguje na základní pokyny 
a povely k osvojované činnosti. 

Základní postoje - Pozor! Pohov!  

Nástup na značky, nástup v řad  

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

111 

Tělesná výchova 3. ročník  

Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo tělesnou 
výchovu. 

Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky-umí vykonat pohyb (běh, skok, hod míčkem). Základy atletiky- běh, skok, hod míčkem  

Atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností – cvičení rovnováhy na 
balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh okolo překážek, cvičení 
se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání lana, běh individuálním 
tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Jednoduché hry s upravenými pravidly - kopaná, honička, slepá bába, chyť míč 
apod.  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely pořadových cvičení. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

112 

Tělesná výchova 4. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví jako prevence před nemocemi. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, zásady správného dýchání. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Napodobí cvičební jednotku. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Pod vedením učitele postupně uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech a utváří si základní hygienické návyky při pohybových aktivitách, 
uvědomuje si nebezpečí při hrách a snaží se předcházet úrazům. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti. 

Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu  

První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci  

Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se.(dle individuálních 
schopností). 

Dodržování zásad osobní hygieny  

Umí reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele při zahájení a ukončení 
pohybové činnosti. 

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  
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Zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti. 

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Umí zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla. 
Podle pokynu uplatňuje v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním zdravotním oslabením. 

Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Bezpečně cvičí s náčiním a na nářadí. Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Základní pravidla osvojených her -využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám a využitím tradičního náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce, - manipulace s různým 
náčiním, pro zdokonalování nových pohybových dovedností,  

Umí k pohybové hře využít jednoduché tělocvičné náčiní (švihadlo, míč). Základní pravidla osvojených her -využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám a využitím tradičního náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce, - manipulace s různým 
náčiním, pro zdokonalování nových pohybových dovedností,  

Napodobí pohyb podle učitele a uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, 
příběhem (slovem), představou. 

Napodobivé pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti (na základě 
pohádek, vyprávění)  

Zvládne jednoduché cviky s náčiním a rozvíjí si pohybové dovednosti. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Umí dodržet pokyny učitele a bezpečnost při cvičení s nářadím. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a rozvíjí si základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových možností a schopností. 

Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  

Uvědomuje si nebezpečí při hrách. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  
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Respektuje pravidla bezpečnosti. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí. 

Snaží se předcházet úrazům. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzi..  

Ovládá základy atletiky dle svých schopností. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí. 

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

Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích. Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Osvojuje si učivo spojené s turistikou, aktivně se zapojí do her v terénu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základní plavecké styly. Plavání, hygiena plavání, hry ve vodě  

Osvojuje si bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti v přírodě, ve vodě, na sněhu apod. 

Hry na sněhu - základní techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na sáňkách a 
bobech  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Umí reagovat na povely a pokyny k provádění vlastní činnosti. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Umí pojmenovat některé názvy pohybových činností, nářadí a náčiní. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Dodržuje s pomocí pravidla osvojených zjednodušených pohybových činností – her, 
soutěží. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při sportu a hrách. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap druhých. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

115 

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví jako prevence před nemocemi. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, zásady správného dýchání. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Napodobí cvičební jednotku. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Pod vedením učitele postupně uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech a utváří si základní hygienické návyky při pohybových aktivitách, 
uvědomuje si nebezpečí při hrách a snaží se předcházet úrazům. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti. 

Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu  

První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci  

Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se.(dle individuálních 
schopností). 

Dodržování zásad osobní hygieny  

Umí reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele při zahájení a ukončení 
pohybové činnosti. 

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  
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Zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti. 

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: 

Umí zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla. Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Podle pokynu uplatňuje v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním zdravotním oslabením. 

Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Bezpečně cvičí s náčiním a na nářadí. Základní pravidla osvojených her -využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám a využitím tradičního náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Umí k pohybové hře využít jednoduché tělocvičné náčiní (švihadlo, míč.). Základní pravidla osvojených her -využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám a využitím tradičního náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce, - manipulace s různým 
náčiním, pro zdokonalování nových pohybových dovedností,  

Napodobí pohyb podle učitele a uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, 
příběhem (slovem), představou. 

Napodobivé pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti (na základě 
pohádek, vyprávění)  

Zvládne jednoduché cviky s náčiním a rozvíjí si pohybové dovednosti. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Umí dodržet pokyny učitele a bezpečnost při cvičení s nářadím. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a rozvíjí si základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových možností a schopností. 

Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  

Uvědomuje si nebezpečí při hrách. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

Respektuje pravidla bezpečnosti. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  
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Snaží se předcházet úrazům. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

Ovládá základy atletiky dle svých schopností. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

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

Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích. Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Osvojuje si učivo spojené s turistikou, aktivně se zapojí do her v terénu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základní plavecké styly. Plavání, hygiena plavání, hry ve vodě  

Osvojuje si bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti v přírodě, ve vodě, na sněhu apod. 

Hry na sněhu - základní techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na sáňkách a 
bobech  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení:  

Umí reagovat na povely a pokyny k provádění vlastní činnosti. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Umí pojmenovat některé názvy pohybových činností, nářadí a náčiní. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Dodržuje s pomocí pravidla osvojených zjednodušených pohybových činností – her, 
soutěží. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při sportu a hrách. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap druhých. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Přivyká si na pravidelný pohybový režim. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví jako prevence před nemocemi. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích. Význam pohybu pro zdraví -vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu 
dne, preventivní význam zdravotně zaměřených činností  

Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, zásady správného dýchání. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Napodobí cvičební jednotku. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

Pod vedením učitele postupně uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech a utváří si základní hygienické návyky při pohybových aktivitách, 
uvědomuje si nebezpečí při hrách a snaží se předcházet úrazům. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 
obuv  

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti. 

Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu  

První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci  

Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se.(dle individuálních 
schopností). 

Dodržování zásad osobní hygieny  

Umí reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele při zahájení a ukončení 
pohybové činnosti. 

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  

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

Příprava a úklid nářadí a náčiní , - příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí 
atd.)  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  
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Umí zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Podle pokynu uplatňuje v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním zdravotním oslabením. 

Základní postoje - Pozor! Pohov! Nástup na značky, nástup v řad  

Bezpečně cvičí s náčiním a na nářadí. Základní pravidla osvojených her -využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám a využitím tradičního náčiní, bez náčiní, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Umí k pohybové hře využít jednoduché tělocvičné náčiní (švihadlo, míč.). Pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce, - manipulace s různým 
náčiním, pro zdokonalování nových pohybových dovedností,  

Napodobí pohyb podle učitele a uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, 
příběhem (slovem), představou. 

Napodobivé pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti (na základě 
pohádek, vyprávění)  

Zvládne jednoduché cviky s náčiním a rozvíjí si pohybové dovednosti. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Umí dodržet pokyny učitele a bezpečnost při cvičení s nářadím. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností. Základy gymnastiky, cvičení na overballu, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 
ˇlavička, žebřiny, lano, stuhy, obruče, švihadlo aj.) Cvičení na žíněnce (kotoul, 
svíčka)  

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost a rozvíjí si základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových možností a schopností. 

Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky  

Uvědomuje si nebezpečí při hrách. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

Respektuje pravidla bezpečnosti. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

Snaží se předcházet úrazům. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  

Ovládá základy atletiky dle svých schopností. Základy atletiky, vytrvalostní a koordinační činnosti, běhy na krátké vzdálenosti, 
motivovaný vytrvalostní běh, běh okolo překážek, skok do dálky, skok z místa, hod 
míčkem, běh střídaný s chůzí.  



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

120 

Tělesná výchova 6. ročník  

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

Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích. Hry s upravenými pravidly, průpravné hry – manipulace s míčem - nesnadná 
chytačka, přehazovaná, hod do koše, přihraj míč aj.  

Osvojuje si učivo spojené s turistikou, aktivně se zapojí do her v terénu. Turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu  

Osvojuje si základní plavecké styly. Plavání, hygiena plavání, hry ve vodě  

Osvojuje si bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti v přírodě, ve vodě, na sněhu apod. 

Hry na sněhu - základní techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na sáňkách a 
bobech  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Umí reagovat na povely a pokyny k provádění vlastní činnosti. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Umí pojmenovat některé názvy pohybových činností, nářadí a náčiní. Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- POZOR, POHOV! 
NA ZNAČKY, Chůze se správným držením těla  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  

Dodržuje s pomocí pravidla osvojených zjednodušených pohybových činností – her, 
soutěží. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při sportu a hrách. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap druhých. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Učí se zapojit pohybové aktivity do každodenního života, volného času, možnosti 
využití sportovních aktivit. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  
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Uvědomuje si základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití a využití v 
denním režimu. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

S pomocí a následně cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Usiluje o zlepšení pohybových schopností. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Osvojuje si činnosti, základní polohy a pohyby (postupně, dle úrovně žáků). Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Usiluje nejen o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností, ale i o 
zdokonalování základních lokomocí, silových a pohybových dovedností. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Umí napodobit pohyb s pomůckami i na strojích. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Opakuje si základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení, základní techniky 
jednotlivých cviků, podstatu únavy jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy, 
zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Využívá základní kompenzační a relaxační techniky na uvolnění tenze vlastního 
těla, dbá na správné dýchání a držení těla. 

Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Zařazuje do cvičení korektivní cviky v souvislosti s vlastním svalovým oslabením. Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Dodržuje bezpečnostní pokyny učitele, zná základní pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu (chodec, jízda na kole). 

Bezpečnost chování v přírodě a v silničním provozu – hry v přírodě, BESIP na 
dopravním hřišti (jízda na koloběžce, na kole, chodec)  

Ví, jak ošetřit drobná poranění, anebo zavolat pomoc. První pomoc – drobná poranění  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  
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Zvládá pohybové aktivity a cvičení v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a umí je využívat ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech. 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Snaží se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti. Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Ovládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti. Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – aerobik  

Různé typy pohybových her, soutěží s pravidly (míčové hry - kopaná(vedení míče, 
přihrávka, zpracování, výkopy, kopy…..), vybíjená (házení, chytaní, přihrávka 
jednoruč, obouruč, hod na přesnost….. ) „minikošíková“ (hod na koš, nahrávka, 
dribling) „přehazovaná“ - rozlišuje vhodné míče na vhodné použití - zjednodušená 
pravidla  

Vyhledává vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení a využívá je (ve škole, 
doma, na sportovišti). 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Kontroluje provedení jednotlivých cviků (spolužák, učitel, zrcadlo,….). Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Rozšiřuje získané poznatky a činnosti v oblasti „gymnastiky, atletiky plavání, 
turistiky“ z předchozích ročníků, dále je rozvíjí a doplňuje. 

Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Provádí průpravná cvičení pro ovlivnění pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybu. 

Plavání  

Letní sporty turistika a pobyt v přírodě - základní poznatky z turistiky, chůze a 
orientace v terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody  

Zimní sporty - základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní 
přírodě; bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na 
sněhu  
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Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Dodržuje dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách. Pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her  

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Účastní se soutěží a sportovních her organizované školou i jinými organizacemi, 
umí dodržet pravidla pro fair play. 

Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Zná významné soutěže Olympijských her, mistrovských soutěží (letní sporty, zimní 
sport). 

Historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže  

Umí vyhodnotit oblíbený sport. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Učí se zapojit pohybové aktivity do každodenního života, volného času, možnosti 
využití sportovních aktivit. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

Uvědomuje si základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití a využití v 
denním režimu. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

S pomocí a následně cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Usiluje o zlepšení pohybových schopností. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Osvojuje si činnosti, základní polohy a pohyby (postupně, dle úrovně žáků). Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobivá (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  
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Usiluje nejen o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností, ale i o 
zdokonalování základních lokomocí, silových a pohybových dovedností. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Umí napodobit pohyb s pomůckami i na strojích. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Opakuje si základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.) 

Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení, základní techniky 
jednotlivých cviků, podstatu únavy jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy, 
zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Využívá základní kompenzační a relaxační techniky na uvolnění tenze vlastního 
těla, dbá na správné dýchání a držení těla. 

Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Zařazuje do cvičení korektivní cviky v souvislosti s vlastním svalovým oslabením. Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Dodržuje bezpečnostní pokyny učitele, zná základní pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu (chodec, jízda na kole). 

Bezpečnost chování v přírodě a v silničním provozu – hry v přírodě, BESIP na 
dopravním hřišti (jízda na koloběžce, na kole, chodec)  

Ví, jak ošetřit drobná poranění, anebo zavolat pomoc. První pomoc – drobná poranění  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Zvládá pohybové aktivity a cvičení v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a umí je využívat ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech. 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Snaží se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti. Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Ovládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti. Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – aerobik  
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Různé typy pohybových her, soutěží s pravidly (míčové hry - kopaná(vedení míče, 
přihrávka, zpracování, výkopy, kopy…..), vybíjená (házení, chytaní, přihrávka 
jednoruč, obouruč, hod na přesnost….. ) „minikošíková“ (hod na koš, nahrávka, 
dribling) „přehazovaná“ - rozlišuje vhodné míče na vhodné použití,- zjednodušená 
pravidla  

Vyhledává vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení a využívá je (ve škole, 
doma, na sportovišti). 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Kontroluje provedení jednotlivých cviků (spolužák, učitel, zrcadlo,….). Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Rozšiřuje získané poznatky a činnosti v oblasti „gymnastiky, atletiky plavání, 
turistiky“ z předchozích ročníků, dále je rozvíjí a doplňuje. 

Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Provádí průpravná cvičení pro ovlivnění pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybu. 

Plavání  

Letní sporty turistika a pobyt v přírodě - základní poznatky z turistiky, chůze a 
orientace v terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody  

Zimní sporty - základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní 
přírodě; bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na 
sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení:  

Dodržuje dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách. Pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her  

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Účastní se soutěží a sportovních her organizované školou i jinými organizacemi, 
umí dodržet pravidla pro fair play. 

Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Zná významné soutěže Olympijských her, mistrovských soutěží (letní sporty, zimní 
sport). 

Historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže  
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Umí vyhodnotit oblíbený sport. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví: 

Učí se zapojit pohybové aktivity do každodenního života, volného času, možnosti 
využití sportovních aktivit 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

Uvědomuje si základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití a využití v 
denním režimu. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

S pomocí a následně cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Usiluje o zlepšení pohybových schopností. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Osvojuje si činnosti, základní polohy a pohyby (postupně, dle úrovně žáků). Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Usiluje nejen o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností, ale i o 
zdokonalování základních lokomocí, silových a pohybových dovedností. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Umí napodobit pohyb s pomůckami i na strojích. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  
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Opakuje si základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení, základní techniky 
jednotlivých cviků, podstatu únavy jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy, 
zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Využívá základní kompenzační a relaxační techniky na uvolnění tenze vlastního 
těla, dbá na správné dýchání a držení těla 

Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Zařazuje do cvičení korektivní cviky v. souvislosti s vlastním svalovým oslabením. Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Dodržuje bezpečnostní pokyny učitele, zná základní pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu (chodec, jízda na kole). 

Bezpečnost chování v přírodě a v silničním provozu – hry v přírodě, BESIP na 
dopravním hřišti (jízda na koloběžce, na kole, chodec)  

Ví, jak ošetřit drobná poranění, anebo zavolat pomoc. První pomoc – drobná poranění  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Zvládá pohybové aktivity a cvičení v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a umí je využívat ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech. 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Snaží se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti. Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Ovládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti. Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – aerobik  

Různé typy pohybových her, soutěží s pravidly (míčové hry - kopaná(vedení míče, 
přihrávka, zpracování, výkopy, kopy…..), vybíjená (házení, chytaní, přihrávka 
jednoruč, obouruč, hod na přesnost….. ) „minikošíková“(hod na koš, nahrávka, 
dribling) „přehazovaná“ - rozlišuje vhodné míče na vhodné použití - zjednodušená 
pravidla  
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Vyhledává vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení a využívá je (ve škole, 
doma, na sportovišti). 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Kontroluje provedení jednotlivých cviků (spolužák, učitel, zrcadlo,….). Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Rozšiřuje získané poznatky a činnosti v oblasti „gymnastiky, atletiky plavání, 
turistiky“ z předchozích ročníků, dále je rozvíjí a doplňuje. 

Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Provádí průpravná cvičení pro ovlivnění pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybu. 

Plavání  

Letní sporty turistika a pobyt v přírodě - základní poznatky z turistiky, chůze a 
orientace v terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody  

Zimní sporty - základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní 
přírodě; bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na 
sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení: 

Dodržuje dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách. Pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her  

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Účastní se soutěží a sportovních her organizované školou i jinými organizacemi, 
umí dodržet pravidla pro fair play. 

Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Zná významné soutěže Olympijských her, mistrovských soutěží (letní sporty, zimní 
sport). 

Historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže  

Umí vyhodnotit oblíbený sport. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

    

Tělesná výchova 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti ovlivňující zdraví: Činnosti ovlivňující zdraví:  

Učí se zapojit pohybové aktivity do každodenního života, volného času, možnosti 
využití sportovních aktivit. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

Uvědomuje si základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití a využití v 
denním režimu. 

Význam pohybu pro zdraví - základní techniky jednotlivých cviků -využití cvičení 
„pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – rekreační sport v rodině a ve volném čase  

S pomocí a následně cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Usiluje o zlepšení pohybových schopností. Protahovací a napínací (strečinková) cvičení, (volená podle účelu následné nebo 
předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků s balančními pomůckami, overball  

Osvojuje si činnosti, základní polohy a pohyby (postupně, dle úrovně žáků). Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Usiluje nejen o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností, ale i o 
zdokonalování základních lokomocí, silových a pohybových dovedností. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Umí napodobit pohyb s pomůckami i na strojích. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Opakuje si základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení. Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení, základní techniky 
jednotlivých cviků, podstatu únavy jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy, 
zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví. 

Vytrvalostní a silová cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (přiměřené), 
psychomotorická cvičení, napodobování (např. sed-leh, cvičení na strojích, 
gymnastický balon, s gumou, závěsný systém aj.)  

Využívá základní kompenzační a relaxační techniky na uvolnění tenze vlastního 
těla, dbá na správné dýchání a držení těla. 

Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  
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Zařazuje do cvičení korektivní cviky v souvislosti s vlastním svalovým oslabením. Relaxační - vyrovnávací cviky pro odstranění jednostranné zátěže, dechová, 
kompenzační, pro správné držení těla v různých polohách (relaxace podle hudby, 
relaxace mluvené slovo)  

Dodržuje bezpečnostní pokyny učitele, zná základní pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu (chodec, jízda na kole). 

Bezpečnost chování v přírodě a v silničním provozu – hry v přírodě, BESIP na 
dopravním hřišti (jízda na koloběžce, na kole, chodec)  

Ví, jak ošetřit drobná poranění, anebo zavolat pomoc. První pomoc – drobná poranění  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:  

Zvládá pohybové aktivity a cvičení v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a umí je využívat ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech. 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Snaží se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti. Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  

Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Ovládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti. Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – aerobik  

Různé typy pohybových her, soutěží s pravidly (míčové hry - kopaná(vedení míče, 
přihrávka, zpracování, výkopy, kopy…..), vybíjená (házení, chytaní, přihrávka 
jednoruč, obouruč, hod na přesnost….. ) „minikošíková“ (hod na koš, nahrávka, 
dribling) „přehazovaná“ - rozlišuje vhodné míče na vhodné použití - zjednodušená 
pravidla  

Vyhledává vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení a využívá je (ve škole, 
doma, na sportovišti). 

Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Kontroluje provedení jednotlivých cviků (spolužák, učitel, zrcadlo,….). Cvičení na žíněnce -akrobacie-kotoul vpřed (jeho modifikace), kotoul vzad (jeho 
modifikace), stoj na hlavě, stoj na rukou (s dopomocí, individuální), skoky odrazem 
z trampolínky  

Rozšiřuje získané poznatky a činnosti v oblasti „gymnastiky, atletiky plavání, 
turistiky“ z předchozích ročníků, dále je rozvíjí a doplňuje. 

Gymnastická cvičení -přeskok- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 
z můstku, výskok na bedýnku, přeskok - skrčka přes nářadí odpovídající výšky 
(bedýnka)  
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Atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a 
vybavení školy)  

Provádí průpravná cvičení pro ovlivnění pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybu. 

Plavání  

Letní sporty turistika a pobyt v přírodě - základní poznatky z turistiky, chůze a 
orientace v terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody  

Zimní sporty - základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní 
přírodě; bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na 
sněhu  

Činnosti podporující pohybové učení: Činnosti podporující pohybové učení:  

Dodržuje dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách. Pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her  

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Účastní se soutěží a sportovních her organizované školou i jinými organizacemi, 
umí dodržet pravidla pro fair play. 

Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

Zná významné soutěže Olympijských her, mistrovských soutěží (letní sporty, zimní 
sport). 

Historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže  

Umí vyhodnotit oblíbený sport. Komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  
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5.10 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

            Povinný Povinný  

    

Název 
předmětu 

Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v 
každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové 
dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a pohybových možností. Vedou je k pochopení hodnoty 
zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem.  
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují 
s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v 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, zdravé výživy, pohybových aktivit apod.  
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta Zdravotní tělesná 
výchova.  
 

Charakteristik
a předmětu 

Úkolem výuky je poskytovat 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 a komunikační dovednosti, 
učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. Výuka probíhá ve třídách. Výuka je 
realizována formou frontální, skupinové a samostatné práce s možnosti účasti na  besedě na dané téma.  
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se realizuje na 2. stupni školy.    

Obsahové, 
časové a 
organizační 
vymezení 
předmětu 

Týdenní hodinová dotace je:  
9. -  10. ročník – 1 hodina.  
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Název 
předmětu 

Výchova ke zdraví 

(specifické 
informace o 
předmětu 
důležité pro jeho 
realizaci) 

Integrace 
předmětů 

 Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k 

 vybírání a využívání efektivních způsobů, metod a strategií  

 využívání procesu učení v praktickém životě  

 používání obecně využívaných termínů a souvislostí  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k:  

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 schopnosti nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem 

 vědění na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů 

 vnímání problémových situací  

 dle svých schopnosti obhájit svá rozhodnutí a zhodnocení svých činů 

 vnímání problémových situací  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k 

 vyjadřování a formulování svých myšlenek a názorů  

 naslouchání, porozumění a vhodnému reagování  

 obhajování svého názoru  

 pochopení různých typů textů a záznamů, gest a zvuků, přemýšlení o nich, reagování na ně a jejich využívání 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k 

 účinné spolupráci ve skupině  
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Název 
předmětu 

Výchova ke zdraví 

 pozitivně zaměřenému postoji při společné práci  

 upevňování mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytnutí pomoci nebo požádání o ni  

 respektování různých hledisek a názorů  

 vytváření si představ o sobě samém  

 ovládání a řízení svého jednání a chování  

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k:  

 využívání osvojených návyků a dovedností k zapojení do společnosti 

 ochranězdravíadodržovánínaučenýchstereotypůchovánízdravéhoživotníhostyluaochranyprostředí 

 respektování druhých lidí, vážení si jejich vnitřních hodnot, schopnosti vcítit se, odmítání útlaku a hrubého zacházení, 
uvědomování si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí  

 zodpovědnému rozhodování se v dané situaci, poskytnutí účinné pomoci  

 chápání a respektování požadavků na kvalitní ochranu a obranu zdraví, prostředí a společnosti  

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k:  

 osvojeníhygienickýchnávyků,zvládánísebeobsluhypodlesvýchmožností 

 dodržovánízásadbezpečnosti,ochranyzdraví,hygienypráceaochranyživotníhoprostředípřipracovníchčinnostechpodlenaučenýchster
eotypů 

 dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků  

 přistupování k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých  

 využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje, pomoci druhým  

Poznámky k 
předmětu v 
rámci 
učebního 
plánu 

V předmětu Výchova ke zdraví jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a 
multikulturní výchova.  
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Název 
předmětu 

Výchova ke zdraví 

Způsob 
hodnocení 
žáků 

Slovní hodnocení. 

     

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
3. Kompetence komunikativní 
4. Kompetence sociální a personální 
5. Kompetence občanské 
6. Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zná správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržuje a uplatňuje 
zásady správné výživy. 

Zdravý životní styl - výživa a zdraví, zásady zdravého stravování; vliv životních 
podmínek a způsobu stravování na zdraví; specifické druhy výživy. 

Chápe základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím. Tělesná hygiena (osobní, intimní) a význam pohybu pro zdraví. 

Denní činnosti – režim dne relaxační techniky. 

Umí popsat zdravotní problémy a potíže, respektuje zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků. 

Prevence zdraví a lékařská péče – civilizační choroby, zdravotní rizika. 

Používá důležitá telefonní čísla v případě pomoci. Bezpečné chování- chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 
doma, při sportu, při práci apod.). 

Řídí se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech. Mimořádné události a chování při nich. 

 

 

Výchova ke zdraví 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
3. Kompetence komunikativní 
4. Kompetence sociální a personální 
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5. Kompetence občanské 
6. Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zná význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny. Vztahy mezi lidmi - vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství a rodičovství, vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vztahy ve 
skupině vrstevníků. 

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

Vztahy mezi lidmi - vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství a rodičovství, vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vztahy ve 
skupině vrstevníků. 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí. Rizikové chování – týrání, násilí, zneužívání linka bezpečí, sociálně patologické jevy. 

Ví následky konzumace návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví – prevence, ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami. 

Umí použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci. Rizikové chování – týrání, násilí, zneužívání linka bezpečí, sociálně patologické jevy. 

Chápe základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím. Etapy lidského života - dětství, puberta, dospívání; tělesné změny. 

Základy sexuální výchovy - sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního 
chování. 

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy. Rizikové chování – týrání, násilí, zneužívání linka bezpečí, sociálně patologické jevy. 
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5.11 Zdravotní tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název 
předmětu 

Zdravotní tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v 
každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové 
dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a pohybových možností. Vedou je k pochopení hodnoty 
zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem.  
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s 
různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v 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, zdravé výživy, pohybových aktivit apod.  
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta Zdravotní tělesná 
výchova.  
 

Charakteristik
a předmětu 

Zdravotní tělesná výchova je forma povinné tělesné výchovy, která je určená žákům  s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem 
(III. zdravotní skupina). Do této skupiny jsou zařazeni žáci na základě doporučení lékaře.   
Tito žáci si osvojují  a vykonávají takové pohybové dovednosti a činností, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy  jejich 
zdravotního oslabení žáků. Tyto cviky, pohyby  a činnosti 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 zdravotního stavu.  
Vyučovací předmět Zdravotní tělesná  výchovaserealizujena1.a2.stupniškoly.  

Obsahové, 
časové a 

Týdenní hodinová dotace je:  
1. – 10. ročník – 3 hodiny.  
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Název 
předmětu 

Zdravotní tělesná výchova 

organizační 
vymezení 
předmětu 
(specifické 
informace o 
předmětu 
důležité pro 
jeho realizaci) 

Integrace 
předmětů 

 Zdravotní tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 chápánípochvalyjakomotivacik dalšímuučení,k získávánínovýchpoznatků 

 uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem 

 schopnosti nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 porozumění sdělení a reakci na ně podle svých možností 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 navazováníaudržovánívztahůs vrstevníky,respektovánídruhýchlidí-  podílenísenajednoduchýchsociálníchaktivitách 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k: 

 využívání osvojených návyků a dovedností k zapojení do společnosti 

 ochranězdravíadodržovánínaučenýchstereotypůchovánízdravéhoživotníhostyluaochranyprostředí 
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Název 
předmětu 

Zdravotní tělesná výchova 

Poznámky k 
předmětu v 
rámci 
učebního 
plánu 

Učivo oboru  Zdravotní tělesná výchova  tvoří tyto tematické okruhy:   

 Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení  

 Speciální cvičení 

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 
V předmětuTělesnávýchovajsouprůběžněrealizovánaprůřezovátémataosobnostníasociálnívýchova,environmentální výchova a multikultur
nívýchova.  
Žák dle individuální schopnosti a doporučení lékaře může provádět všeobecně rozvíjející pohybové činnosti dle obsahu ŠVP TV 1. a 2. stupně.  

Způsob 
hodnocení 
žáků 

Slovní hodnocení. 

    

Zdravotní tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví, Prevence deficitů - 
pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  
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Zdravotní tělesná výchova 1. ročník  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  
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Zdravotní tělesná výchova 1. ročník  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Zdravotní tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví. Prevence deficitů - 
pohybový režim.  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  
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Zdravotní tělesná výchova 2. ročník  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň:  
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Zdravotní tělesná výchova 2. ročník  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Zdravotní tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 
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Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví. Prevence deficitů - 
pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla, Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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 
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směrech; spinální cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, 
břišních, hýžďových, stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Zdravotní tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: 

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví. Prevence deficitů - 
pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  
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Má osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci 
podle individuálních předpokladů. 

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň:  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

148 

Zdravotní tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: 

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví. Prevence deficitů - 
pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  
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Zdravotní tělesná výchova 5. ročník  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. Stupeň:  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  
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Zdravotní tělesná výchova 5. ročník  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Zdravotní tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví. Prevence deficitů - 
pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu, vytváří si pohybový režim v 
každodenním životě. 

Vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne - spontánní pohybové 
činnosti a hry (v přírodě, tělocvičně, na hřišti, na plaveckém bazéně)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. Učí se používat vhodnou obuv 
a oděv pro bezpečný pohyb. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  
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Zdravotní tělesná výchova 6. ročník  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti s návazností na 
obsah tělesné výchovy a přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1. stupeň: 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti-pohybové činnosti v návaznosti na 
obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 
dle ŠVP TV 1  stupeň:  

Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní. Pohybové hry s různým zaměřením- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám, motivační, tvořivé a napodobivé hry  

Ovládá základy gymnastiky dle svých schopností, napodobí jednoduchý pohyb. Průpravná cvičení – základy gymnastika  

Seznámí se se základy atletiky. Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky i mimo tělesnou výchovu. 

Základy atletiky- atletika rozvoj koordinačních a vytrvalostních schopností  

Ví, že se pohyb se dá propojit s hudbou, spojuje do jednoduchých tanečků. Rytmická cvičení, - sladění jednoduchého pohybu s hudbou, hra na tělo  

Osvojuje si daná pravidla hry a respektuje je. Cvičení rovnováhy na balanční podložce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh 
okolo překážek, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče ve stoje, podbíhání 
lana, běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s chůzí  

Osvojuje si poznatky s turistikou a pobytem v přírodě, účastní se výletu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Osvojuje si základy plaveckého stylu, napodobí jednoduché hry ve vodě, na sněhu. Turistika a pobyt v přírodě, Plavání, hygiena plavání- hry ve vodě  

Hry na sněhu  

Seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy pohybových činností, 
nářadí a náčiní. 

Základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností- Chůze se 
správným držením těla  

Učí se rozumět a správně reagovat na povely. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí. Bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí  
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Zdravotní tělesná výchova 6. ročník  

Nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností – her, soutěží, snaží se je 
dodržovat. 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her  

Osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích v družstvu. Komunikace v TV, smluvené povely a signály  

Učí se respektovat zdravotní handicap. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

Seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play. Tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení  

    

Zdravotní tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Používá ve svém pohybovém režimu kompenzační a rehabilitační pomůcky. Význam pohybu pro zdraví - -využití cvičení „pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – 
význam používání kompenzační anebo rehabilitační pomůcky  

Ví, které pohyby jsou pro jeho oslabení nevhodné. Význam pohybu pro zdraví - -využití cvičení „pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – 
význam používání kompenzační anebo rehabilitační pomůcky  

Prevence a korekce oslabení - nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  
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Zdravotní tělesná výchova 7. ročník  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla, má odpovídající vytrvalost při korekci zdravotního oslabení. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele, má odpovídající vytrvalost při 
korekci zdravotního oslabení. 

Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

    

Zdravotní tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: 

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  
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Zdravotní tělesná výchova 8. ročník  

Používá ve svém pohybovém režimu kompenzační a rehabilitační pomůcky. Význam pohybu pro zdraví - -využití cvičení „pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – 
význam používání kompenzační anebo rehabilitační pomůcky  

Ví, které pohyby jsou pro jeho oslabení nevhodné. Prevence a korekce oslabení - nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Nepřiřazené učivo 
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Zdravotní tělesná výchova 8. ročník  

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti – dle obsahu ŠVP TV – 1. a 2. stupeň, dle 
individuálních schopností žáka  

    

Zdravotní tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Používá ve svém pohybovém režimu kompenzační a rehabilitační pomůcky. Význam pohybu pro zdraví - -využití cvičení „pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – 
význam používání kompenzační anebo rehabilitační pomůcky  

Ví, které pohyby jsou pro jeho oslabení nevhodné. Prevence a korekce oslabení - nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV,  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  
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Zdravotní tělesná výchova 9. ročník  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Nepřiřazené učivo 

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti – dle obsahu ŠVP TV – 1. a 2. stupeň, dle 
individuálních schopností žáka  

    

Zdravotní tělesná výchova 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

ŠVP výstupy Učivo 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení:  

Ví, že je pohyb důležitý pro zdraví. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  

Seznamuje s prevencí deficitů v oblasti pohybu. Konkrétní zdravotní oslabení – význam pohybu pro jeho zdraví , - pohybový režim  
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Zdravotní tělesná výchova 10. ročník  

Používá ve svém pohybovém režimu kompenzační a rehabilitační pomůcky. Význam pohybu pro zdraví - -využití cvičení „pro každý den“ (dle vyspělosti žáků) – 
význam používání kompenzační anebo rehabilitační pomůcky  

Ví, které pohyby jsou pro jeho oslabení nevhodné. Prevence a korekce oslabení - nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení)  

Má osvojené základní hygienické návyky při pohybových aktivitách- dovede se 
samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Umí reagovat na základní pokyny a dodržuje pokyny učitele a základní zásady 
bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Bezpečnost, hygiena - vhodné oblečení a obuv pro ZTV  

Učí se správnost držení těla - osvojuje si dechová cvičení při relaxačních 
technikách. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost. Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji postupným zklidněním 
organismu. 

Zásady správného držení těla. Dechová cvičení – nádech nosem, výdech ústy- 
relaxační techniky  

Umí sdělit libost a nelibost pohybu – bolest - reaguje na pokyny týkající se změn 
poloh těla. 

Vnímání pocitů při cvičení – sdělení libost a nelibosti pohybu  

Speciální cvičení - oslabení podpůrně pohybového systému. Speciální cvičení- Oslabení podpůrně pohybového systému  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Základní cvičební polohy, základní technika cvičení – leh, sed  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Soubor speciálních cvičení podle typu oslabení,  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení. Relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný dechový stereotyp,  

Koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. Zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení  

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

Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, 
protažení šíjových, prsních, 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, lýtkových a vzpřimovačů trupu  

Nepřiřazené učivo 
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Zdravotní tělesná výchova 10. ročník  

 Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti – dle obsahu ŠVP TV – 1. a 2. stupeň, dle 
individuálních schopností žáka  

     

5.12 Člověk a svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 44 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Člověk a svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve 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. Vzdělávací 
předmět je realizován v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do desátého ročníku. V rámci 
praktických cvičení se žáci seznamují s konkrétními jednoduchými pracovními činnostmi. Ve všech 
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Vzdělávací oblast je vyučována v jednotlivých třídách, ve školní dílně, na školním pozemku, ve školní cvičné 
kuchyňce a v terénu (kreativní dílničky, keramické dílny apod.) Výuka je realizována formou individuální, 
frontální či skupinové práce.  
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy:   

 Sebeobsluha  
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Název předmětu Člověk a svět práce 

 Práce s drobným materiálem  

 Práce montážní a demontážní  

 Pěstitelské práce  

 Práce v domácnosti  

 Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém stupni).  

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

Vyučovací předmět Pracovní výchova se realizuje na 1. a 2. stupni školy.  
Týdenní hodinová dotace je:  
1. - 3. ročník              2 hodiny    
4. - 7. ročník              5hodin  
8. ročník                     5 +1 hodiny  
9. - 10. ročník            6hodin    

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 osvojení základní pracovních návyků  a dovedností z různých pracovních oblastí  

  tvořivému přistup při řešení úkolů, 

 uplatňování vlastních nápadů 

  provádění práce v co nejlepší kvalitě  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů  

 využití návyků a znalostí v další praxi  

 prezentaci svých výrobků  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 obohacení slovní zásoby, odborných termínů a správné terminologie  

 porozumění zadání a postupů při práci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

 komunikaci se spolužáky, vzájemné pomoci, práci ve skupině nebo dvojicích  

 respektování nápadů druhých 

 respektování pravidel práce v týmu 

 ke společné snaze o dosažení kvalitního výsledku 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k:  

 vytváření pozitivního vztahu k práci  

 hodnocení práce na základě daných kritérií 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci, k používání ochranných pomůcek  

  používání vhodných nástrojů, materiálů, pomůcek a pečování o ně 

 provádění práce v co nejlepší kvalitě 

 přijímání posouzení výsledků své práce 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

V předmětu Pracovní výchova jsou průběžně realizována průřezová témata osobnostní a sociální výchova a 
environmentální výchova.  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Člověk a svět práce 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha: 

S pomocí učitele zvládá základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. Základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti  
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Člověk a svět práce 1. ročník  

S pomocí učitele zvládá oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, 
obouvání. 

Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

Pod vedením učitele třídí různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, 
barev. 

Třídění různých druhů drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev  

Pod vedením učitele získává základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami. 

Manipulace s drobným materiálem  

S pomocí učitele vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních 
materiálů. 

Manipulace s drobným materiálem  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Seznamuje se s prací se stavebnicemi. Sestavování jednoduchých modelů  

Práce v domácnosti. Práce v domácnosti  

Seznamuje se s vhodným chováním při stolování. Stolování  

Seznamuje se se základním vybavením kuchyně. Základní vybavení kuchyně  

Seznamuje se s drobnými úklidovými pracemi. Drobné úklidové práce  

    

Člověk a svět práce 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha: 

Částečně zvládá základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. Základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti  

Částečně zvládá oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání  

Pod vedením učitele udržuje pořádek ve svých věcech i ve svém okolí. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem: 
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Člověk a svět práce 2. ročník  

Částečně zvládá třídění různých druhů drobného materiálu podle velikosti, tvaru, 
barev. 

Třídění různých druhů drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev  

Částečně ovládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály 
a pomůckami. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Částečně samostatně vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní: 

Pod vedením učitele pracuje se stavebnicemi. Sestavování jednoduchých modelů  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Pod vedením učitele pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích. Příroda v jednotlivých ročních obdobích  

Seznamuje se s pěstováním nenáročných rostlin v bytě i na zahradě. Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Seznamuje se s používáním lehkého zahradního náčiní. Práce se zahradním náčiním  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Seznamuje se s úpravou stolu pro jednoduché stolování. Stolování  

Pod vedením učitele připraví jednoduchý pokrm. Základy vaření  

Částečně samostatně uplatňuje zásady vhodného chování při stolování. Pravidla správného stolování  

Částečně samostatně se orientuje v základním vybavení kuchyně. Základní vybavení kuchyně  

Částečně zvládá drobné úklidové práce. Drobné úklidové práce  

    

Člověk a svět práce 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha:  

Zvládá základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. Základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti  



ŠVP pro ZŠS, díl I.  

163 

Člověk a svět práce 3. ročník  

Zvládá oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání ukládání, čištění  

Udržuje pořádek ve svých věcech i ve svém okolí. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání ukládání, čištění  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

Třídí různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev. Třídění různých druhů drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev  

Zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů, pracuje podle slovního návodu. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Nacvičuje manipulaci s nástroji. pracovní pomůcky a nástroje  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Sestavování jednoduchých modelů  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Příroda v jednotlivých ročních obdobích  

Pečuje o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě. Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Používá lehké zahradní náčiní. Práce se zahradním náčiním  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Upraví stůl pro jednoduché stolování. Stolování  

Připraví jednoduchý pokrm. Stolování  

Chová se vhodně při stolování. Pravidla správného chování při stolování Základy vaření  

Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Základní vybavení kuchyně  

Zvládá drobné úklidové práce. Drobné úklidové práce  

    

Člověk a svět práce 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Člověk a svět práce 4. ročník  

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha:  

Zvládá základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti Základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti  

Zvládá oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání  

Udržuje pořádek ve svých věcech i ve svém okolí. běžná údržba oděvu a obuvi, ukládání, čištění  

udržuje obuv a oděv v čistotě. péče o osobní věci, uklízení a ukládání osobních věcí  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

Umí používat některé pracovní nástroje, zná jejich funkci. pracovní pomůcky a nástroje, funkce  

S pomocí učitele pracuje podle předlohy a vytváří jednoduchými pracovními 
postupy různé výrobky z drobného materiálu. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Jednoduché pracovní postupy  

Pod vedením učitele udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní: 

Pod vedením učitele provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů  

S pomocí učitele spojuje a rozpojuje různé jednoduché předměty. Sestavování jednoduchých modelů  

S pomocí učitele udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce. 

Péče o okolní prostředí, bezpečnost práce  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Seznamuje se s ošetřováním a pěstováním nenáročných pokojových i venkovních 
rostlin. 

Pěstování a ošetřování nenáročných pokojových i venkovních rostlin  

S pomocí učitele dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s rostlinami na 
zahradě. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na zahradě  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Seznamuje se s přípravou jednoduchého pohoštění. Základy vaření  

Pod vedením učitele dodržuje pravidla správného a společenského chování při 
stolování. 

Pravidla správného stolování  

Seznamuje se s udržováním pořádku a čistoty pracovních ploch, dodržováním 
základů hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti. 

Péče o okolní prostředí  

Zásady hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti  
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Člověk a svět práce 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha: 

Zvládá základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. Základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti  

Zvládá oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání. Svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, obouvání  

Udržuje pořádek ve svých věcech i ve svém okolí. běžná údržba oděvu a obuvi, ukládání, čištění  

Udržuje obuv a oděv v čistotě. péče o osobní věci, uklízení a ukládání osobních věcí  

Dokáže pečovat o svůj zevnějšek. Péče o zevnějšek  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

Částečně samostatně pracuje podle předlohy a vytváří jednoduchými pracovními 
postupy různé výrobky z drobného materiálu. 

Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Částečně samostatně volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu. 

Jednoduché pracovní postupy  

Pracovní pomůcky a nástroje  

Částečně samostatně udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Částečně samostatně provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů  

Spojuje a rozpojuje různé jednoduché předměty. Sestavování jednoduchých modelů  

Částečně samostatně udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce. 

Péče o okolní prostředí, bezpečnost práce  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

S pomocí učitele ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové i venkovní rostliny. Pěstování rostlin  
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Člověk a svět práce 5. ročník  

S pomocí učitele volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 
a náčiní. 

Práce se zahradnickým náčiním  

Seznamuje se s léčivkami i jedovatými rostlinami. Léčivé a jedovaté rostliny  

Částečně samostatně dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s 
rostlinami na zahradě. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na zahradě  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Částečně samostatně připraví jednoduché pohoštění. Základy vaření  

Seznamuje se se zásadami správné výživy. Zdravá výživa  

Částečně samostatně dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování při stolování. 

Pravidla správného stolování  

Seznamuje se s prací s jednoduchými kuchyňskými nástroji. Práce s drobným kuchyňským náčiním  

Částečně samostatně udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 
hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti. 

Péče o okolní prostředí  

Základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti  

    

Člověk a svět práce 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha: Sebeobsluha:  

Pečuje o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci. Péče o zevnějšek  

Zvládá běžnou údržbu oděvu i obuvi. Údržba oděvu, obuvi  

Dodržuje zásady účelného oblékání. Zásady účelného a vkusného oblékání  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

Pracuje podle předlohy a vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z 
drobného materiálu. 

Jednoduché pracovní postupy  
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Člověk a svět práce 6. ročník  

Využívá při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic. Pracovní pomůcky a nástroje Lidové tradice a řemesla  

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. Manipulace s drobným materiálem- různé drobné materiály a jejich užití 
přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

Udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní: 

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž. Montáž a demontáž jednoduchých předmětů  

Pracuje podle slovního návodu, předlohy. Práce podle slovního návodu a jednoduché předlohy  

Udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

Péče o okolní prostředí, bezpečnost práce  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin. Základní podmínky a postupy pro pěstování rostlin  

Ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové i venkovní rostliny. Pěstování rostlin  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. Práce se zahradnickým náčiním  

Ví o léčivkách i jedovatých rostlinách. Léčivé a jedovaté rostliny  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě. Zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na zahradě  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Zná základní vybavení kuchyně. Základní vybavení kuchyně  

Připraví jednoduché pohoštění. Základy vaření  

Uplatňuje zásady správné výživy. Zdravá výživa  

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování. Pravidla správného stolování  

Zvládá práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji. Práce s drobným kuchyňským náčiním  

Ví, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě. Péče o okolní prostředí  

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce v domácnosti. 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti  

    

Člověk a svět práce 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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Člověk a svět práce 7. ročník  

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Práce s technickými materiály: Práce s technickými materiály:  

Seznamuje se s různými druhy materiálů. Druhy a vlastnosti materiálů  

Seznamuje se základními vědomostmi o materiálech, nástrojích a pracovních 
postupech. 

Užití pracovních pomůcek pro ruční opracování  

S pomocí učitele se orientuje v jednoduchých pracovních postupech a návodech. Jednoduché pracovní návody  

Seznamuje se s obecnými zásadami bezpečnosti a hygieny při práci. Hygiena a bezpečnost při práci  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

S pomocí učitele sestaví podle návodu, plánu jednoduchý model. Stavebnice konstrukční  

Sestavování modelů  

Práce s návodem  

Seznamuje se se zásadami bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostními předpisy. Hygiena a bezpečnost práce  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Pod vedením učitele volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Podmínky a zásady pěstování rostlin  

Pomáhá pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívá je k výzdobě. Pokojové květiny  

Okrasné květiny, výzdoba interiérů  

Seznamuje se s používáním vhodných pracovních pomůcek při práci na zahradě. Pracovní pomůcky  

Základní zpracování půdy  

Seznamuje se s dodržováním zásad hygieny a bezpečnosti práce na zahradě. Pracovní pomůcky  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Seznamuje se se základními jednoduchými pracovními postupy při základních 
činnostech v domácnosti. 

Údržba a úklid v domácnosti  

Pod vedením učitele používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. Úklidové prostředky, prací a čisticí prostředky a zacházení s nimi  

S pomocí učitele dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla. Bezpečnost a hygiena provozu domácnosti  
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Člověk a svět práce 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Práce s technickými materiály: Práce s technickými materiály: 

S pomocí učitele rozlišuje různé druhy materiálů. Druhy materiálů, jejich užití v praxi  

Částečně rozlišuje materiály, nástroje a pracovní postupy. Materiály a jejich rozlišení  

Seznamuje se s pracovními postupy v souladu s druhem zpracovaného materiálu. Užití pracovních nástrojů pro ruční opracování  

Částečně se orientuje v jednoduchých pracovních postupech a návodech. Jednoduché pracovní postupy v souladu s druhem zpracovaného materiálu  

Seznamuje se s vhodnými pracovními nástroji a pomůckami. Pracovní nástroje a pomůcky  

Seznamuje se se zásadami bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím. Bezpečnost a ochrana při práci s nástroji a nářadím  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní: 

Pod vedením učitele zvládne jednoduchou montáž a demontáž při práci se 
stavebnicemi. 

Stavebnice - konstrukční, elektrotechnické, Montáž a demontáž modelů  

Částečně dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy. Hygiena a bezpečnost práce, pracovní předpisy  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Částečně zvládá vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Pěstování vybraných rostlin  

Pod vedením učitele pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě. Pokojové květiny a okrasné květiny, využití květin v interiéru  

Pod vedením učitele používá vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě. Pracovní pomůcky na zahradě  

Zpracování půdy, výživa rostlin  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě. Hygiena a bezpečnost práce na zahradě  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti: 

S pomocí učitele zvládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech 
v domácnosti. 

Úklidové prostředky, postupy  

Údržba oděvů a textilií  

Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. Udržování pořádku a čistoty, bezpečnost při styku s čisticími prostředky  
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Člověk a svět práce 8. ročník  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla. Bezpečnostní a hygienická pravidla  

    

Člověk a svět práce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

ŠVP výstupy Učivo 

Práce s technickými materiály: Práce s technickými materiály:  

Rozlišuje různé druhy materiálů. Druhy materiálů a jeho užití v praxi - dřevo, kov, plasty  

Rozlišuje materiály, nástroje a pracovní postupy. Materiály, nástroje a pracovní postupy  

Orientuje se v jednoduchých pracovních postupech a návodech. Jednoduché pracovní operace a postupy  

S pomocí učitele vybírá a správně používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky. Pracovní nástroje a pomůcky  

Pod vedením učitele vytváří přiměřené pracovní postupy v souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu. 

Základní dovednosti ručních prací  

Pod vedením učitele dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím. 

Bezpečnost a hygiena práce  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Sestaví podle návodu, plánu jednoduchý model. Stavebnice - sestavování modelů, práce s předlohou  

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy. Zásady bezpečnosti a hygieny práce  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Pěstování vybraných rostlin  

Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě. Pěstování pokojových květin a okrasných květin v interiéru, aranžování a 
jednoduchá vazba květin  

Používá vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě. Pracovní pomůcky na zahradě  

Pod vedením učitele dodržuje hlavní zásady pěstování zeleniny. Podmínky a zásady pěstování zeleniny Skladování, konzervování zeleniny  

Zná běžné druhy ovoce. Druhy ovoce, pěstování drobného ovoce Skladování, konzervování ovoce  
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Člověk a svět práce 9. ročník  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Zvládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti. Úklidové pracovní postupy  

Pod vedením učitele používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 
spotřebiče. 

Elektrické spotřebiče, funkce a užití  

Ochrana a údržba kuchyňských spotřebičů Bezpečnost provozu kuchyňských 
spotřebičů  

S pomocí učitele připraví pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami 
zdravé výživy. 

Příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena Základní způsoby tepelné úpravy  

Zásady zdravé výživy  

    

Člověk a svět práce 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Práce s technickými materiály: Práce s technickými materiály:  

Získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech Materiály, nástroje a pracovní postupy  

Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu. Řemesla a tradice  

Vybírá a správně používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky. Pracovní nástroje a pomůcky  

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

Bezpečnost a hygiena práce na pracovišti  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Zvládne jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi. Stavebnice - konstrukční, elektrotechnické Montáž, demontáž, ukládání součástek 
do krabic  

Rozebrání a složení jednoduchých mechanických strojů  

Provádí údržbu jednoduchých předmětů. Údržba jednoduchých předmětů  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Zná hlavní zásady pěstování zeleniny. Zelenina, osivo, sadba, výpěstky  
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Člověk a svět práce 10. ročník  

Seznámí se s běžnými léčivými rostlinami a zná nebezpečí jedovatých rostlin. Léčivé rostliny, rostliny a jejich vliv na zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny 
jedovaté, alergie  

Ví o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. Chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu Hygiena a bezpečnost chovu zvířat  

Bezpečný kontakt se zvířaty  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje spotřebiče. Základní vybavení kuchyně  

Elektrické spotřebiče, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, bezpečnost provozu  

Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy. Zásady zdravé výživy  

Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů  

Dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu. Úprava stolu a stolování, jednoduché prostírání, chování u stolu  

Dodržuje předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky. Elektrické spotřebiče, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, bezpečnost provozu  
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Hodnocení žáků  s těžkým mentálním postižením a souběžnými více vadami provádí pedagog 

slovně, tak aby přitom kladl důraz na pozitivní motivaci žáka  k další práci a vyzvedl jeho dovednosti. 

Pro průběžný záznam hodnocení používáme žákovské knížky.  

Celkové hodnocení se provádí 2x ročně, vždy v pololetí. Pololetní hodnocení žáků probíhá slovním 

vyjádřením, kde je popsán úspěch v jednotlivých dovednostech a osvojených schopnostech  žáka. 

Hodnocení je stylizováno formou slovní zprávy, prezentované na formulářích -  Vysvědčení pro 

základní školu speciální.  

Ukončením vzdělávacího programu získá žák stupeň základů vzdělání. Dokladem o dosažení základů 

vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku.  

  

 


