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1. Identifikační údaje 
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platnost dokumentu od: 
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2. Charakteristika ŠVP 
 

Zaměření školy: 

Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání 

a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání 

funkce školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy 

vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů.  

Budeme se snažit, aby se škola stala místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu 

učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím 

učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné 

podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, 

rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.  

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji 

odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci. 

 

Zaměření školy: 

 Výtvarná výchova 

 

Výtvarná výchova: 

V každém ročníku je zřízena jedna třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. K výuce 

slouží 3 odborné pracovny vybavené stojany, hrnčířským kruhem a vypalovací pecí. Žáci mají 

možnost vystavovat své práce ve výstavní síni školy. Rovněž práce vystavené na chodbách 

školy dávají žákům pocit uspokojení. 

Výtvarná výchova učí děti hledat, co říci o světě, ve kterém žijí, nabízí jim možnosti 

vyjádření svých pocitů. Motivací, hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích 

prostředků je přivádí k aktivizaci smyslového vnímání, estetického cítění i rozumového a 

citového hodnocení skutečnosti a jevů. Výtvarné cítění je důležitou součástí rozvoje žákovy 

osobnosti. 

Pro radostnou a tvořivou práci je nutné často vymyslet něco nového, nový námět, který děti 

zaujme. Výtvarná výchova rovněž aktivizuje myšlení, estetické cítění, pozorovací schopnosti, 

prožitky a slovní vyjádření.  

V hodinách výtvarné výchovy se žáci učí nejen základním kreslířským dovednostem, ale také 

různým grafickým technikám. Vytvářejí textilní i papírové koláže, malují na sklo. Osvojují si 

kombinované techniky, vyrábějí voskové batiky. Velkou část výuky věnujeme modelování 

z keramické hlíny a glazování. Žáci používají i hrnčířský kruh.Výsledky své práce 

porovnávají s tvorbou ostatních výtvarníků při návštěvách různých galerií. Velkým přínosem 

je dělení dětí do skupin. Kolektivní práce zapojují i méně šikovné děti, které dostávají 

důležité úkoly – jako „specialisté na pozadí“, učí se spolupracovat, rozdělit si práci. Různé 

techniky při dětské tvořivé práci podporují zájem o tento předmět.  

Své práce děti prezentují i veřejně, nejčastěji v naší výstavní síni, podílejí se na výzdobě 

školy. Pomáháme i s výzdobou knihovny, obchodních center, domů s pečovatelskou službou, 

aj. Každoročně se účastníme mnoha výtvarných soutěží, ve kterých děti dosahují předních 
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umístění, každoročně větší počet vycházejících žáků výtvarné třídy má možnost pokračovat 

ve studiu na středních školách výtvarného zaměření. 

Pro budoucí prvňáčky organizujeme „Tvořivou dílnu pro předškoláky“. Mají tak možnost 

seznámit se s prostředím školy, výtvarnými učebnami a odnesou si několik vlastnoručně 

vyrobených výrobků. 

Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Studenti k nám pravidelně 

chodí na náslechové hodiny výtvarné výchovy.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který v podstatě můžeme 

nazvat rozvojem osobnosti. Klíčové kompetence se nerozvíjejí jen ve škole. Naopak – často 

k jejich rozvoji významně přispívají rodinné podmínky a mimoškolní aktivity.  

Základní vzdělávání má však žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na 

situace blízké životu a na praktické jednání. 

Podle RVP ZV ( Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ) se proto 

v základním vzdělávání usiluje o naplňování těchto cílů: 

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 

Cílem tohoto výběru školních strategií je ukázat dobré příklady. Strategie jsou členěny podle 

toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně. Je však zcela jasné, že jednotlivé 

výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým kompetencím. Členění 

v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke 

které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí.  
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Kompetence k učení 

 zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment 

 na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci 

vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení 

 žák čte s porozuměním, pracuje s textem, vyhledává informace 

 zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků 

 klademe důraz na umění propojovat poznatky 

 zadáváme žákům motivační domácí úkoly, požadujeme od žáků prezentaci výsledků 

domácích úkolů 

 podněcujeme děti k používání všech smyslů 

 umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

 žák se učí hodnotit svou práci, výkon, využíváme tedy sebehodnocení a sebekontrolu 

žáků 

 dbáme na prožití úspěchu 

 podněcujeme tvořivost dětí, umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat 

vlastní nápady a náměty 

 vedeme žáky k plánování úkolů, vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce 

 s integrovanými žáky pracujeme s ohledem na jejich poruchy učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 

provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi 

 žák hledá různá řešení, umí si obhájit svůj postup 

 nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích 

předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i 

více přístupů k vyřešení 

 žák se zapojuje do soutěží (výtvarných, matematických,….) podle svých schopností 

 žák zpracovává témata ve formě referátů, projektů v rámci svých možností 

 žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

 žák se aktivně zapojuje do práce školní samosprávy, do problémů školního života 

 úměrně věku žák pracuje s výpočetní technikou, internetem 

 na ozdravných pobytech, projektových dnech, atd. se děti aktivně zapojují do všech 

fází činností (plánování, příprava, realizace, hodnocení, prezentace) 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů 

prakticky zvládají 

 

Kompetence komunikativní 

 učitel klade důraz na odpovídající verbální i neverbální komunikaci – se spolužákem, 

s dospělým ve škole i mimo školu 

 žák obhajuje své názory a učí se o nich vhodnou formou diskutovat 

 žáci se snaží naslouchat druhým 
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 klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování 

 využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků 

 žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná 

práce, projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruh) 

 vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získání informací i 

tvorbu výstupů 

 důraz klademe na prožitkové vyučování 

 vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka 

 vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace při společenských akcích 

školy 

 

Kompetence sociální a personální 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování 

 vyžadujeme od žáků zodpovědnost za plné dodržování pravidel chování 

 ve škole funguje žákovská samospráva 

 při skupinové práci žáci vzájemně spolupracují 

 žák prokáže schopnost střídat role ve skupině 

 žáci respektují předem dohodnutá pravidla pro práci v týmu, vedeme je k převzetí 

zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola) 

 žáci zaujímají odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi 

 žáci si vzájemně pomáhají 

 do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny 

 ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci 

 v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší 

žáci – mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost, spolupráce s mateřskou školou 

 

Kompetence občanské 

 učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu 

 učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků 

ve třídě 

 žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci 

 vyžadujeme od žáků spolupodílení se na vytváření pravidel „vlastní“ třídy, a to již od 

prvního ročníku 

 vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání 

společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu – vyžadujeme od 

žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu 

 ve škole funguje žákovská samospráva 

 zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 

 škola pořádá akce k různým svátkům (např. vánoční a velikonoční jarmarky,…) 

 účastníme se sportovních soutěží 

 využíváme setkání s představiteli města a spolupracujeme s nimi při projektech 
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 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační, kroužky,…) 

jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 

 

 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou vedeni – motivováni k aktivnímu zapojení do předmětu člověk a svět práce a 

ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení 

 žáci se zapojují v poznávacích exkurzích 

 žáci se zapojují v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

 zařazujeme pestrou nabídku zájmových útvarů 

 zapojujeme žáky do přípravy školních projektů 

 vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení 

 získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených 

s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání – hraní rolí, diskuse, 

skupinová práce, pokusy a experimenty 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými 

profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího 

povolání a o volbě vhodného dalšího studia 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými vývojovými 

poruchami učení) 

 

     Žáky, u kterých se během školní docházky projevují příznaky některé z vývojových 

poruch učení – dyslexie – porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně 

používanými výukovými metodami, dysgrafie – obtíže v osvojování psaní, dysortografie – 

nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat třeba i  dobře 

osvojená pravopisná pravidla  v důsledku poruchy příslušných funkcí, dyskalkulie – porucha 

schopnosti operovat s číselnými symboly, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 

     Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou pak tyto děti zařazovány  do běžné třídy, kde 

je pro ně vypracován individuální vzdělávací program v předmětech, ve kterých se odráží 

postižení, je jim nabídnuta reedukační péče. 

     V těchto třídách je menší počet žáků, což umožňuje učiteli intenzivnější individuální péči. 

     Při výuce respektujeme postižení každého žáka. V předmětech, kde se postižení promítá, 

využíváme různé metody a formy práce, např. žák může využívat různé tabulky s učivem, 

diktáty píšeme po předchozí přípravě, při písemných pracích pouze doplňují do předtištěných 

listů, mají více času pro vypracování úkolů atd. Vhodnou metodu a formu práce volíme podle 

právě probíraného učiva. Snažíme se také začlenit prvky dramatické výchovy a metody 

Dobrého startu. 

     U našich žáků klademe důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má 

předpoklady podávat lepší výkony. 

     Při klasifikaci nevycházíme jen z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 
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     Pro dosažení dobrých výsledků při úpravě poruch je nutná aktivní spolupráce rodičů se 

školou, dohled nad přípravou dětí do školy. 

 

Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují 

některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou 

individuální integrace. 

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci 

vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu 

vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, 

kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí  s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě 

i mimo vyučování s tímto žákem. 

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: 
 

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na 

vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k 

rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které 

reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní 

koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují 

stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), 

individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i 

navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim 

zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa 

techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade 

učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je 

zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … 

Žáci s výtvarným nadáním rozvíjejí své schopnosti ve výtvarných třídách pod vedením 

kvalifikovaných učitelů. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k 

zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo  základní uměleckou školou. Při 

samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou 

pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech 

pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou 

zapojováni do sportovních soutěží ať už v rámci školy, nebo mimo ni. Všichni velmi dobře a 

rádi reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto 

chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme 

žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k 

toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je 

průměrný. 

Na základě doporučení PPP je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném 

ročníku. 
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3. Charakteristika školy 
 

Prezentace školy: 
 

Základní škola Karla Pokorného byla otevřena 1.9.1965, od 1.1.1995 jsme právním 

subjektem. Za tuto dobu jí prošla velká spousta žáků a na budově je to již znát. Sice se nám 

podařilo v posledních letech vybudovat výstavní síň, opravit některá žákovská sociální 

zařízení, ÚMOb Poruba nechal rekonstruovat ve škole elektřinu, zateplit budovu a vyměnit 

okna. 

Škola má dva pavilóny, přístavbu s tělocvičnou, samostatnou budovu školní jídelny a školní 

družiny. Součástí školy jsou také odborné učebny výtvarné výchovy, keramická dílna, učebna 

chemie a fyziky, dílny, kuchyňka, 2 učebny výpočetní techniky s přístupem na internet, 

učebny s interaktivní tabulí. 

Škola se nachází v blízkosti hezky upraveného parku a rybníčku a sousedí s obytnými 

panelovými domy a ze strany hřiště s vilkami.  

 

Úplnost a velikost školy: 
 

ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba, je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni 

(1. - 5. ročník) je 14 tříd. Na 2. stupni je 8 tříd (6. – 9. ročník). Škola má kapacitu 477 žáků. 

Škola je zaměřena na rozšířenou výuku výtvarné výchovy v 1. – 9. ročníku. 

Škola je spádovou oblastí Poruby. Je umístěna v klidné části Poruby. Ve školním roce 

2006/07 byla ukončena činnost vedlejší základní školy a část žáků přešla k nám. V blízkosti 

školy jsou 3 mateřské školy a jedno učiliště pro tělesně postiženou mládež. 

 

Vybavení školy: 
 

Materiální vybavení: 

Škola je vybavena učebnami a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů využíváme 

výukový SW. Pro další studium mají žáci k dispozici školní knihovnu. K odborným učebnám 

máme také kabinety s učebními pomůckami. 

 

Prostorové vybavení: 

Areál školy se skládá ze 3 propojených částí – pavilonu A (2. stupeň), pavilonu B (1. stupeň) 

a pavilonu C (přístavby), kde je keramická dílna, učebna hudební výchovy a tělocvična. 

Školní jídelnu a školní družinu tvoří samostatná budova. 

Škola má svoji vlastní kuchyň i jídelnu. V budově A jsou stoly pro stolní tenis, které jsou 

dětmi hodně využívány. 

 

Tělocvična je jedna a na výuku se musí předělit závěsem, abychom mohli odučit všechny 

hodiny.  

 

Technické vybavení: 

Hlavní prioritou školy je výtvarná výchova. Proto jsou ve škole 2 učebny výtvarné výchovy, 

stolová a stojanová. Třetí místnost je určena pro keramiku. Pro výuku nejen výpočetní 

techniky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Od školního 
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roku 2007/2008 využíváme učebny s interaktivními tabulemi. Každý pracovník školy má své 

heslo do školní počítačové sítě a svou emailovou adresu. 

 

Hygienické vybavení: 

 Pro mladší žáky je k dispozici od 6.00 – 17.00h  školní družina. 

 

Charakteristika pedagogického sboru: 
 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 1 zástupkyně, 32 pedagogických pracovníků, 1 výchovná 

poradkyně pro 1. a 2. stupeň, 1 školní metodik prevence sociálně patologických jevů, 1 ICT 

koordinátor a 6 vychovatelek školní družiny. Sbor je většinou tvořen ženami, ale věkově 

velmi pestrý. Pedagogové se neustále vzdělávají a spolupracují mezi sebou, což je jistě 

přínosem. Ve sboru máme mnoho pedagogů, kteří se zúčastnili dlouhodobého školení pro 

práci s dětmi s poruchami učení. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Práce s výpočetní technikou je pro většinu bezproblémová.  

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: 
 

Již více než 10 let pracujeme i formou projektového vyučování. Nelze nepřipomenout úspěšné 

projekty minulých let. 

Mezi nejdůležitější považujeme projekt z roku 1995/96. Škola se přihlásila k celostátnímu 

ekologickému projektu, kterému byly podřízeny nejen hodiny výtvarné výchovy, ale i 

ostatních předmětů. Škola se stala velkou výstavní síní, kde se soustřeďovaly všechny 

informace vztahující se k tomuto projektu. Jako motto jsme vybrali myšlenky Indiánů Cree: 

 

„Až bude pokácený poslední strom, 

až bude poslední řeka otrávená, 

až bude chycena poslední ryba, 

tehdy poznáme, že se peníze nedají jíst.“ 

 

Celý rozsáhlý projekt byl realizován v metodických řadách. Završením celoročního projektu 

byla výstava žákovských prací nejen ve školní výstavní síni, ale i v dalších veřejných 

prostorách, ÚMOb Poruba, Porubského zámečku. Průvod Porubou v maskách a zakončení 

projektu před porubskou radnicí, kde se děti setkaly se starostou. 

Dalším velmi zdařilým projektem byl projekt věnovaný EU, „Česká Republika – Váš partner 

v srdci Evropy“. Projekt byl slavnostně zahájen panem starostou 29.11.2002 a ukončen byl 

akademií v květnu 2004 výběrem a prezentací toho nejlepšího ze všech zemí EU. 

V blízkosti naší školy se nachází Chráněná přírodní památka Turkov. Protože příroda 

potřebuje naši péči neustále, další projekt byl zaměřen právě na tuto památku. Žáci 7. tříd 

sledovali celý školní rok danou lokalitu, všímali si místní fauny i flóry, pozorované zpracovali 

a doložili krásnou fotodokumentací. Možná i díky jim byla tato oblast ušetřena při výstavbě 

dálnice. 

K dalším dlouhodobým projektům patřil projekt věnovaný Ostravě a jejímu okolí. Jmenoval  

se „Ostrava – město mnoha tváří“. 
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Další celoškolní projekty, které pravidelně pořádáme: 

1. Den Země 

2. Vernisáže – prezentace výtvarných prací 

3. Výtvarná soutěž na vybrané téma 

4. Recitační soutěž 

5. Jarmarky (Vánoce nebo Velikonoce) 

6. Den dětí 

7. Projekt na vybrané téma (aktuální dění ve společnosti) 

8. Ozdravné pobyty s malířským nebo sportovním zaměřením 

9. Branně bezpečnostní den 

10. Malování s umělcem 

11. Veselé čekárny 

12. Noc kostelů 

13. Celé Česko čte dětem 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 
 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávaní prostřednictvím elektronických 

žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či 

telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně 

pořádá Den otevřených dveří plný výtvarných aktivit a dílen. Na návštěvu zveme i mateřské 

školy z okolí. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Spolek rodičů školy. Spolek se schází přibližně 

4x za školní rok, případně dle potřeby. Spolek je vedením školy informován o činnosti školy, 

o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním 

problémům vzdělávání a výchovy dětí. 

 

Na základě zákona č. 561/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel zřizuje Školskou 

radu. Ve školské radě jsou zastoupeni 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 

z řad rodičů a 2 zástupci obce. 

 

Škola má velmi dobrou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Porubě (PPP).  

 

V oblasti kulturní je na velmi dobré úrovni spolupráce s porubskými knihovnami, kde se naši 

žáci podílejí na výzdobě budov. 

Vhodným doplňkem jsou kulturní akce, které naše škola zajišťuje s nejrůznějšími 

organizacemi, nejčastěji s Národním divadlem moravskoslezským, Divadlem loutek, ObKS, 

ale i s agenturami z jiných měst. 

Snažíme se zajistit pro žáky během roku alespoň jednu návštěvu divadla, jeden výchovný 

koncert, besedy s významnými osobnostmi, výstavy, přednášky, exkurze.  

Sportovní aktivity žáků podporujeme tím, že jim umožňujeme v odpoledních hodinách  pohyb 

v naší tělocvičně, pravidelně se zúčastňujeme sportovních soutěží. 

O aktivitách školy informujeme veřejnost plakáty, články v časopise Porubská radnice, 

mnohdy i v regionální televizi.  
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Charakteristika žáků: 
 

Většina našich žáků je z nejbližšího okolí školy. Do výtvarných tříd jezdí děti z celé Ostravy a 

okolí. Je samozřejmostí individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří mají Doporučení školského poradenského zařízení nebo vypracovaný plán pedagogické 

podpory.  

 

Další služby: 
 

Školní družina - ŠD: 

Je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračování školního 

vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy 

z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní 

potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou 

dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících 

mimo vyučování zájmové kroužky, ZUŠ, apod. 

 Dále viz ŠVP pro školní družinu. 

 

Školní knihovna: 

V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, 

beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy. Celý fond 

knihovny je zpracován na PC. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují. 

Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro 

projektové vyučování a globální výchovu. 

 

Ozdravné pobyty: 

Pro děti pořádáme ozdravné pobyty. Snažíme se vždy vybírat střediska v horském prostředí. 

Program je naplňován dobře organizovanými pobytovými akcemi. Má nejen ozdravný 

význam pro děti, ale zejména má vliv na utváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě i mezi 

jednotlivými třídami. Děti se poznávají i v jiném než školním prostředí. V rámci týdenních 

her v přírodě, sportovních utkání, táborových ohňů mohou vyniknout schopnosti a znalosti i u 

slabších žáků, kteří získávají pocit sounáležitosti, potřebnosti a úspěšnosti. 

 

Výchovný poradce: 

 

Na naší škole pracuje 1 výchovný poradce. Jedním z hlavních úkolů výchovného poradce 

je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce úzce 

spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, školním speciálním pedagogem, 

metodikem prevence sociálně-patologických jevů, s PPP, SPC, s Úřadem práce, s Úřady 

městských obvodů (sociálními pracovníky, kurátory), se středními školami, s podniky, 

dětskými lékaři, s Policií ČR, Městskou policií Ostrava, se středisky výchovné péče. 

 

Učitelům nabízí metodickou pomoc a zprostředkovává nové informace z oblasti práce s žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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Dalším úkolem je pomoc vycházejícím žákům při volbě povolání. V této oblasti je důležitá 

spolupráce s rodiči a také s pracovníky informační a poradenské služby u úřadu práce.  

Výchovný poradce pomáhá s řešením prospěchových a kázeňských problémů žáků, sleduje 

vztahy mezi spolužáky, zabývá se problematikou vysoké nebo neomluvené absence. 

Informování rodičů  

- třídní schůzky  

- den otevřených dveří  

- konzultační hodiny  

- internetové stránky školy  

- informační nástěnka  

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: 

Na škole působí 1 metodik prevence sociálně patologických jevů. Dále viz Minimální 

preventivní program (upravená verze). 

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do 

prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, 

kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, 

antisemitismus. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči 

formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané 

problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude 

umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 

   Řízení a realizace preventivních aktivit  

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který 

koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí 

na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu 

naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním 

pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.  

   Vzdělávání 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně 

patologických jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika 

prevence. Školní metodik prevence dostává nové informace a náměty ke studiu prostředním 

obvodního metodika prevence a okresního koordinátora protidrogové prevence, zúčastňuje se 

seminářů na PPP, seznamuje pedagogický sbor s informacemi ze seminářů.  

 

   Spolupráce s učiteli 

 

- předání informací o problémových žácích 

- nové informace v oblasti sociálně patologických jevů 

- vzdělávání pedagogů, školení v pedagogických centrech 

 

   Spolupráce s poradenskými institucemi 

 

- Policie ČR a Městská policie Ostrava 

- Pedagogicko – psychologická poradna, Ostrava – Poruba, okresní metodik prevence 
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- Úřad městského obvodu Poruba 

- Centrum volného času Poruba 

- Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

- Zdravotně sociální fakulta OU 

- Linka bezpečí 

- Rodičovská linka 

- Lékaři - pediatři 

- Kurátoři pro mládež 

   Informování rodičů  

- třídní schůzky  

- den otevřených dveří  

- konzultační hodiny  

- internetové stránky školy  

- informační nástěnka  

   Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 

I. stupeň 

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti 

setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, 

např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové 

vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. 

1. třída 

- osobní bezpečí 

- základní zásady mezilidské komunikace 

- vztahy v dětském kolektivu 

- každý člověk je jiný 

- základní hygienické návyky 

- využití volného času 

- rodina, jako bezpečné místo 

2. třída 

- lidské tělo 

- zdraví a jeho ochrana 

- zacházení s léky 

- režim dne 

- vztahy mezi lidmi 

- chování v krizových situacích 

3. třída 

- pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti 

- zdraví a jeho ochrana 

- lidé kolem nás, multikulturní výchova 
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- využívání volného času 

- ochrana proti obtěžování cizí osobou 

4. třída 

- lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími 

- životospráva a důsledky nevhodných návyků 

- využívání volného času 

- pojmy drogová závislost, a sexuální výchova 

- vztahy v dětském kolektivu 

5. třída 

- domov, rodina, důvěra, vztahy 

- léčivé a návykové látky 

- vztahy v dětském kolektivu 

- komunikace 

- poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu 

- puberta 

- nebezpečí při komunikaci s cizími osobami 

    Cíl  

Po pěti letech by děti měly umět 

- definovat rodinu jako zázemí a útočiště  

- zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými  

- mít základní sociální dovednosti  

- umět se chránit před cizími lidmi  

- mít základní zdravotní návyky  

- umět si správně zorganizovat svůj volný čas  

- umět rozlišit léky a návykové látky  

- znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách  

- znát následky užívání návykových látek  

- umět odmítat  

II. stupeň 

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna 

témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti 

prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, 

dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, 

práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, 

přednášek. 

 6. třída 

- vhodná náplň volného času, zdravý životní styl 

- ochrana zdraví 

- rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince 
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- osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích 

- rizika zneužívání návykových látek 

- způsoby odmítání 

- centra odborné pomoci 

7. třída 

- komunikace mezi lidmi 

- mezilidské vztahy 

- péče o zdraví, život s handicapem 

- sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci 

- osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí 

- drogy a jejich dělení, účinky, prevence 

 8. třída 

- fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém 

- tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka 

- rozvoj sebepoznání a sebepojetí 

- řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty 

- agresivita, šikana, různé formy násilí 

- sexuální výchova, odlišnosti, deviace 

- drogová závislost, kontaktní centra 

 9. třída 

- sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti 

- zdravé sexuální chování 

- volba životního partnera 

- sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem 

- komunikace 

- právní odpovědnost, trestní normy 

    Cíl  

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět 

- pojmenovat základní návykové látky  

- znát jejich účinky na lidský organizmus  

- orientovat se v problematice závislosti  

- znát základní právní normy  

- vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku  

- posilovat své sebevědomí  

- správně se rozhodovat, odmítat  

- zaujímat zdravé životní postoje  

- orientovat se v problematice sexuální výchovy  

- bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc  

- zvládat základní sociální dovednosti  
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    Orientační plán besed 

- spolupráce s Policií ČR a MP Ostrava 

- 1. třída – Vztahy ve třídě, Malé děti - velké nebezpečí 

- 2. třída – Bezpečně ze školy domů, Utváření osobnosti žáka 

- 3. třída – Základy kriminalistiky 

- 4. třída – Policie – váš pomocník, Dopravní výchova 

- 5. třída – Mimořádné krizové události 

- 6. třída – Šikana 

- 7. třída – Síť, Alkohol a energetické drinky 

děvčata – Čas proměn 

chlapci – Na prahu mužnosti 

- 8. třída – Drogy, Právní vědomí, Škola osobního života 

- 9. třída – První pomoc pro život, Rizikové sexuální chování, Zájmy chráněné trestním 

zákonem 

 

Minimálně preventivní program si klade úkol, aby žáci dovedli smysluplně rozvrhnout volný 

čas, informuje rodiče i pedagogický sbor. Prostřednictvím kroužků a zájmových útvarů se 

snaží o motivaci a posílení prevence negativních jevů.  
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4. Školní vzdělávací program a jeho charakteristika předmětů 

I. stupeň 

Jazyk a jazyková komunikace:  

Český jazyk a literatura 

Charakteristika předmětu 

 
    Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho 

obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura 

stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a s tím související 

očekávané výstupy průřezových témat. 

     Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení, neboť 

dovednosti, které si zde žáci osvojují, jsou důležité pro vzdělání v rámci oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace a umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.  

      Výuka probíhá ve kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou 

návštěvy knihoven, práce s knihou, dětskými časopisy a texty na internetu. Důraz je kladen na 

rozvoj komunikačních dovedností a tomu je podřízena i výuka gramatiky. 

     Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom 

klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy se již dokáží česky 

dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní 

zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky je pak 

cestou k rozvoji komunikačních dovedností.  

Kompetence k učení 

rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva,  

předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání 

v jiných oblastech,  

vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací,  

vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,  

seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. 

Kompetence k řešení problémů 

vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické 

jevy,  

vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. 

Kompetence komunikativní 

vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů,  

nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů,  

pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků,  

vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.  
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Kompetence sociální a personální 

vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé 

třídy, 

vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. 

Kompetence občanské 

seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam,  

podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. 

Kompetence pracovní 

vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní,  

vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 

 

 

Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 
 

Anglický jazyk je prostředkem komunikace na celém světě. Jako jeden z nejvíce používaných 

cizích jazyků se pro nás stává možností pro sdělování myšlenek a pocitů a přispívá 

k objevování nových skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve 

světě. Umožňuje nám lépe poznávat lidi, jejich myšlenky a názory a tím i rozvíjí a částečně 

formuje naši osobnost. 

  

     Anglický jazyk je vyučován v prvním až devátém ročníku. Cílem je poskytnout žákům 

čtyři základní jazykovědné dovednosti – číst, psát, mluvit, rozumět. Pak se jazyk stává 

nástrojem komunikace a úspěšného jednání s lidmi v cizojazyčném prostředí. Porozumění 

jazyku nám usnadní práci s počítačem, internetem, umožní nám pochopit texty písní i obsahy 

filmů a knih. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a 

předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Angličtina je jedním z 

jednacích jazyků mezinárodních organizací, proniká však i do každodenního života dětí. 

  Na 1. stupni je v prvním i druhém období výuky upřednostňováno přirozené a často i 

bezděčné proniknutí do zákonitostí základní gramatiky cizího jazyka. Radost z komunikace 

v cizím jazyce posilují hry, bohatý obrazový materiál a později i použití ilustrovaných 

učebnic a pracovních sešitů. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování 

dialogů a konverzace. Díky zvukovým nahrávkám žáci napodobují správnou výslovnost 

rodilých mluvčích. 

Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede 

žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou 

součástí komunikace mezi nimi. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry 

a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu 

a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí 

jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

-vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací,      k vyjádření potřeb a prožitků a ke sdělování názorů 

-chápání jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

-zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

  pozitivního vztahu k jazyku  

-samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

texty      různého zaměření 

-získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

 

Kompetence 
 

Kompetence k učení 

 

 

Žák:   -využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, plánuje způsoby zdokonalení      

vlastního učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

                 - vyhledává informace a využívá je v učení a praktickém životě 

                 - uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků 

                 - poznává smysl a cíl učení a má k němu pozitivní vztah 

 

  Učitel:  - vede žáky k ověřování výsledků 

                - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají informace a spojují je do 

širších souvislostí 

- probouzí v žácích chuť k učení 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Žák:    - rozpozná a pochopí problém a uvažuje, jak ho řešit – k tomu využívá nalezené       

informace, získané vědomosti a dovednosti  

            - nalezené postupy aplikuje při řešení obdobných problémových situací 

 

Učitel: - vhodně klade otázky 

               -umožňuje žákovi přístup k informačním zdrojům 

 

Kompetence komunikativní 

 

Žák:    -vyjadřuje se výstižně, souvisle zvláště v ústním a později i písemném projevu 

           -umí naslouchat druhým lidem, snaží se jim porozumět a reagovat na jejich sdělení 

           -využívá moderní technologii pro komunikaci s okolním světem 

           -komunikativní dovednosti využívá k vytváření vztahů s ostatními lidmi 

 

Učitel:  -vede žáky k souvislému a jasnému projevu 

             -vytváří příležitosti pro komunikaci 

             -využívá skupinové vyučování 

  



23 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Žák:    -spolupracuje v týmu a spoluvytváří příjemné pracovní ovzduší 

            -umí požádat o pomoc nebo ji v případě potřeby poskytnout  

            -chápe potřebu spolupracovat při řešení úkolu a uplatnit zkušenosti nebo 

znalosti                   druhých 

            -věří si, je schopen sebekontroly, utváří pozitivní postoj k sobě samému i druhým 

 

Učitel:  -podporuje skupinovou práci nebo práci ve dvojicích a učí žáky argumentovat  

             - hodnotí  žáky pozitivním způsobem a umožňuje jim vnímat vlastní pokroky 

 

 

Kompetence občanské 

 

Žák:      -uznává i názory druhých lidí a je schopen se vcítit do jejich situace 

             -uvědomuje si svá práva a povinnosti 

             -umí zvážit situaci a zaujmout rozhodnutí  

 

 

Učitel:  -vede žáky k vyjádření jejich myšlenek a názorů 

             -vede žáky k diskusi a umění naslouchat 

              

 

Kompetence pracovní 

 

Žák:-plní své povinnosti a závazky 

       -je schopen si zorganizovat svoji práci 

 

Učitel:-přistupuje k žákům individuálně na základě jimi osvojených znalostí 

          -respektuje odlišné pracovní tempo jednotlivých žáků  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  žáků 

 
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích  

každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení 

a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad 

gramatiky je omezen na nezbytné minimum. 

Žák chce v prvé řadě umět popsat svět kolem sebe. Učitel by měl tedy založit výuku na 

metodách, které žáka povzbuzují k co nejčastější konverzaci a měl by vytvořit radostné a 

ostychů zbavené pracovní prostředí. Není třeba co nejvíce zapisovat a opisovat, samotné čtení 

zábavných textů může sloužit jako prostředek k zapamatování psané podoby jazyka. Slovní 

zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody  a formy  

práce jsou  založeny na  pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech  a hře. Využívá 

se nahrávek, říkanek, básniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčí. Vyučující rozvíjí 

představivost dětí, podněcuje a oceňuje jejich aktivitu a tvořivost. 

Žák by měl opouštět pátý ročník základní školy se schopnostmi domluvit se v nejjednodušších  

situacích, rozumět jednoduchým sdělením a hlavně by měl odcházet s velkou chutí nadále se 

ve zvoleném cizím jazyce zdokonalovat. 
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 Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

 
OSV -poznávání lidí 

         -mezilidské vztahy, každodenní komunikace v různých životních situacích 

EV    -základní podmínky života 

         -lidské aktivity a problémy životního prostředí, důsledky jednání lidí 

EGS  -jsme Evropané 

         -Evropa a svět 

         -kultura v evropském a globálním kontextu 

MDV-tvorba sdělení 

         -práce v týmu 

MKV-lidské vztahy, respekt a tolerance 

         -mezilidské vztahy, etnický původ, rovnocennost kultur 

VDO-principy demokracie 

         -rozvoj kritického myšlení 

 

Mezipředmětové vztahy  
Výuka je výrazně propojena  nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, výtvarnou  a 

dramatickou výchovou, z nichž využívá některé techniky a obohacuje je novými prvky  (např.  

hraní rolí, dramatické improvizace ap.), 

 

Formy realizace: 

Ve vyučovacím procesu hrají hlavní roli metoda výuky, učitelova osobnost a žák Ten se učí 

ovládat jazyk nejen slovem, ale i písmem. K tomu mu slouží nejrůznější hry, říkanky, 

písničky, texty a cvičení, ale i práce se slovníkem nebo výuka na PC. 

 

.Místo realizace: v jazykových učebnách, v počítačové učebně, ve třídách, výuka je založena 

na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s výrazy americké angličtiny. 
Žáci jsou rozděleni do skupin podle ročníků. 

 

Časová dotace:  

1 hodina týdně v 1. a 2. ročníku v běžné a výtvarné třídě, 3 hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku 

v běžné a výtvarné třídě, 4 hodiny týdně v 5. ročníku v běžné a výtvarné třídě. 

 

Reedukace 

Charakteristika předmětu 

 

     Reedukace se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku v rozsahu 1h týdně. Má 

pomoci dětem se specifickou poruchou učení lépe zvládnout přechod na druhý stupeň ZŠ. 

     Pro reedukaci spec. poruch učení platí doporučení, která je třeba respektovat. Dítě, s nímž 

začínáme pracovat má většinou velmi nepříjemné zážitky z předcházejícího učení.  Očekává, 

že se naše působení zaměří především na oblast, ve které selhává. Většinou začínáme 

činností, kde lze očekávat úspěch a neúspěšné oblasti zatím vynecháme. Nejprve navážeme 

kontakt s dítětem vyprávěním o mimoškolních činnostech, zájmech apod.. Cílem je získání 

důvěry. Pro navázání kontaktu s dítětem provádíme průpravná cvičení, tj. rozvoj percepce, 

řeči, cvičení pravolevé a prostorové orientace, soustředění atd. Cvičení jsou prováděna 

formou her a soutěží. Dítě by nemělo mít pocit, že se učí.   
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     Reedukaci v žádném případě neomezujeme pouze na tu oblast, v níž se porucha projevuje 

nejvíce.  

 

     Žáci, u kterých se během školní docházky projevují příznaky některé z vývojových poruch 

učení – dyslexie – porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými 

výukovými metodami, dysgrafie – obtíže v osvojování psaní, dysortografie – nápadné nebo i 

nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat třeba i  dobře osvojená 

pravopisná pravidla  v důsledku poruchy příslušných funkcí, dyskalkulie – porucha 

schopnosti operovat s číselnými symboly, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření 

pedagogicko-psychologické poradny. 

     Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou pak tyto děti zařazovány buď do běžné třídy, 

kde je pro ně vypracován individuální vzdělávací program v předmětech, ve kterých se odráží 

postižení nebo jsou zařazovány do  speciálních tříd pro žáky s poruchami učení. 

     V těchto třídách je menší počet žáků, což umožňuje učiteli intenzivnější individuální péči. 

     Při výuce respektujeme postižení každého žáka. V předmětech, kde se postižení promítá, 

využíváme různé metody a formy práce, např. žák může využívat různé tabulky s učivem, 

diktáty píšeme po předchozí přípravě, při písemných pracích pouze doplňují do předtištěných 

listů, mají více času pro vypracování úkolů atd. Vhodnou metodu a formu práce volíme podle 

právě probíraného učiva. Snažíme se také začlenit prvky dramatické výchovy a metody 

Dobrého startu. 

     U našich žáků klademe důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má 

předpoklady podávat lepší výkony. 

     Při klasifikaci nevycházíme jen z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

     Pro dosažení dobrých výsledků při úpravě poruch je nutná aktivní spolupráce rodičů a 

učitelů. 

 

Matematika a její aplikace 
Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět matematika a její aplikace je 

realizována v 1. – 9. ročníku.  

1. ročník – 4 hodiny týdně,  

2. – 5. ročník – 5 hodin týdně, ve výtvarné třídě 4 hodiny týdně v 5. ročníku 

 

A) Charakteristika vzdělávací oblasti:   
Je založena na osvojování základních matematických pojmů v rámci aktivních činností. 

Klade důraz na porozumění základních pojmů matematiky a jejich vzájemných vztahů. 

Využívá zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich. Dává prostor pro aktivní 

projev žáka při vymýšlení úloh samotnými žáky, využívá jejich zájmů a komunikace mezi 

žáky. Při grafických projevech postupuje od kresleného obrázkového názoru k náčrtům. 

Postupně osvojuje první matematické pojmy, početní výkony, postupy, základy jazyka 

matematiky a způsoby jejich využití. 

 

B) Charakteristika výuky: 

Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky  

v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, 

schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, 
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srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími 

schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. 

Vzdělávací oblast matematika je tvořena čtyřmi tématickými okruhy: 

 

a) Číslo a proměnná 

V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, 

zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení v prvním období, v druhém období  

tyto operace do 1000). 

Přitom se dbá na tři složky 

- dovednost provádění početních operací 

- algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz 

na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o pozorovaném) 

- významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace – nejlépe za pomoci 

individuálních činností, matematizace reálných situací) 
 

b) Závislosti a vztahy 

Žáci si v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomují změny a závislosti 

známých jevů. 

Porovnávají velikosti věcí a čísel v prvním období. Ve druhém období pomocí svých 

činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na 

poznání a pochopení závislostí navazuje v dalších obdobích práce s tabulkami,  

diagramy a grafy. 

 

c) Geometrie v rovině a v prostoru 

Žáci se v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovat základní 

geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají 

geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají 

základní jednotku délky, následně procvičují převádění jednotek délky, hmotnosti, času a 

objemu. Učí se základy grafického projevu v geometrii. 

 

d) Slovní úlohy 

Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které později přechází v logické 

myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, 

pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně 

řešit a formulovat odpověď. 

Matematika svým charakterem vyžaduje činnostní pojetí. 

Do první třídy přicházejí děti s nestálou a rozptýlenou pozorností, mnozí neumějí 

naslouchat. Hodiny matematiky dávají prostor k tomu, aby se žáci učili pozorně 

naslouchat slovům učitele. Pojmy čísel první desítky a početní výkony s nimi prováděné 

se vyvozují zásadně pomocí žákovských pomůcek a to hlavně konkrétních věcí a dále 

pomocí zástupného názoru a obrázků. Vždy ve spojení s manipulací každého žáka 

s uvedenými pomůckami. Tyto činnosti pomáhají lehce podchytit pozornost žáků. To také 

napomáhá tomu, že lze brzy individuálně pracovat s celým žákovským kolektivem, docílit 

pozornosti všech žáků. 

Pomůcky v rukou žáků a činnosti s nimi umožňují učiteli okamžitou zpětnou vazbu a 

možnost reagovat na úroveň zvládnutí učiva žáky. 

Velmi dobrým prostředkem k rozvoji pozornosti i k projevu míry pochopení probíraného 

matematického učiva jsou hovory žáků k činnostem, při kterých početně vyjadřují své 
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zkušenosti. Rozvíjí se přitom schopnost žáka vyjadřovat své myšlenky, posiluje se 

sebedůvěra žáka v jeho schopnosti. 

Velký význam v matematice má aktivita žáků. Činnostní formy učení dávají dostatek 

možností k jejímu neustálému podněcování. 

V systému vyučovacích hodin činnostního učení matematice nové učivo vyplývá z 

předcházejícího a zároveň je základem a oporou pro učivo následující. Když se snažíme 

toto dodržet a v tomto systému vyučovat, často se stane, že žáci nové učivo objeví sami a 

často jim ani nepřipadá nové. K tomu je třeba žákům dopomoci určitým upozorněním 

učitele, otázkou nebo doporučením, co pozorovat. Žákům je třeba dát dostatečný prostor 

na objev poznávaného jevu i na jeho zvládnutí a procvičení. 

Nové učivo předkládané žákům za pomoci individuálních činností se zvolenými 

konkrétními pomůckami nebo jinými prostředky ke zkonkrétnění vytvářených pojmů, 

vede k jejich pochopení. Velkou mírou přitom napomáháme rozvoji správného uvažování 

žáků. 

Řešení úloh spojené s individuálními činnostmi žáků doprovázené jejich schopností 

formování slovního vyjádření úloh a odpovědí, můžeme hodnotit jako nejmocnější 

prostředek rozvoje chápavosti dětí. 

Při tomto učení dovedeme postupně všechny žáky k tomu, že se dovedou o učeném jevu 

vyjadřovat v matematice jasně, souvisle a přesvědčivě. 

Činnostní učení matematice v rukou učitele, který ho neformálně uplatňuje, je jemný a 

dokonalý nástroj, pomocí něhož učitel upoutává snadno pozornost žáků, probouzí jejich 

představivost a uvádí do pohybu postupně myšlení každého žáka. 

Při řešení slovních úloh je žák jejich tvůrcem, vynálezcem i řešitelem. Úsilí, které žáci 

vynakládají, působí příznivě na jejich rozumový vývoj. Rozvíjena je přitom samostatnost 

žáka i jeho tvořivost. 

 

      Dosažení dobrých výsledků v hodinách matematiky vyžaduje: 

- naučit žáky pozorně vnímat, co říká a dělá učitel a co odpovídají spolužáci 

- učit žáky soustředit se na své činnosti, reagovat na upozornění učitele, vnímat práci 

  a vyjadřování spolužáků 

- pravidelným zařazováním činností do výuky dosáhnout při nich zručnosti žáků 

- používat činnostních metod k dosažení aktivity žáků a jejich spoluúčasti při učení 

- individuální účast každého na řešení a pozorování předloženého problému 

- poskytnout každému žákovi dostatečný prostor k tomu, aby měl možnost vniknout do    

   podstaty problému, o kterém se hovoří ve vyučování 

- pestré změny forem práce v průběhu roku, rozmanitost používaných pomůcek a tím    

  dosažení zajímavosti výuky 

- každodenní činnosti žáků, každodenní zpětnou vazbu mezi učitelem a žáky, to pak    

  pomáhá učiteli vnímat a pomoci rozvíjet osobnost každého z nich 

- aby vyučování matematice mělo nejen vzdělávací, ale i výchovný charakter, neboť tam    

  kde tomu tak není, nebývá ani dobrý prospěch 

- do vyučování často zařazovat úlohy, v nichž se odráží život obklopující dítě, to co dítě    

  vidí, v čem má přímou účast, to potom snadno zařazuje do svých početních úvah a   

  myšlenek 

- časté sestavování úloh ze života samotnými žáky, neboť tvorba úloh, otázek a odpovědí 

   napomáhá dobrému zvládnutí učiva 

- propojování výuky matematiky s ostatními předměty, zvláště s prvoukou 
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       Při vyučování matematice v prvním a druhém období základního vzdělávání chceme    

       vždy při probírání určitého učiva: 

- dát žákům první pojetí daného problému a motivovat je 

- užitím názorných pomůcek a konkretizací je dovést postupně k pochopení problému,    

  který je dán novou učební látkou 

- provádět třídění a srovnávání naučených vědomostí s vědomostmi již osvojenými 

- provádět cvičení s praktickým užitím získaných vědomostí 

- nechat žáky samostatně vymýšlet slovní úlohy, které vycházejí z jejich zkušeností 

- provádět cvičení k zautomatizování určité početní operace 

- nechat žáky při praktických činnostech objevovat potřebu nového početního výkonu a    

  algoritmu 

  Látku pro ústní počítání je třeba volit tak, aby přispívala k dosažení dobrého zvládnutí   

  učiva. 

 

V prvním období základního vzdělávání necháváme žáky pokud možno matematické 

poznatky za pomoci přímé účasti učitele při činnostním učení objevovat a formulovat je 

svými slovy. Učitel pak matematický pojem upřesní a správně ho formuluje. 

Na co je třeba upozornit, je časté zařazování počítání zpaměti a to po celé první období 

základního vzdělávání. Při počítání s malými čísly by nikdy nemělo být počítání 

zpaměti nahrazováno písemných počítáním. 

Po celé první období se v matematice kladou základy počítání zpaměti. Žáci se učí 

způsoby pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru do 100 i do 1000. 

Počítání slovních úloh zpaměti je třeba vždy spojovat s vysvětlením žáka, jak  

k výsledku dospěl. V průběhu 1. – 3. ročníku je třeba, aby každý žák vyřešil mnoho 

jednoduchých slovních úloh. To není možné realizovat tehdy, když bychom přitom měli 

vyžadovat klasické zápisy každé úlohy. Při řešení slovních úloh zpaměti může žák 

používat konkrétní názor, nákres, náčrt a jiné svoje zobrazení a z něho formulovat 

výsledek a vysvětlit, jak k němu dospěl. 

U celé řady slovních úloh řešených činnostně zpaměti mohou žáci objevit několik 

způsobů řešení úlohy. 

Zájem žáků o počítání zpaměti se dobře probouzí vhodnou motivací a poznáním, že je 

v jeho schopnostech úlohy řešit. 

 

Vyučování matematice ve 2. období směřuje k osvojování základních pojmů a vztahů, 

postupné abstrakci a zobecňování. Vytváří zásoby algoritmů a metod řešení. Žáci se učí 

rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného postupu, 

zpřesňují své vyjadřování a zdokonalují grafický projev. Poznávají možnosti 

matematiky a uvědomují si, že k výsledku lze dospět různými způsoby. 

Rozvíjí logické myšlení a úsudek, zdůvodňují matematické postupy a vytváří hypotézy. 

 

V systému individuální práce se slabšími žáky v matematice v prvním období 

základního vzdělávání má mimořádně velký význam správné a hojné používání názorných 

pomůcek, kreslených znázorňování, cvičení v sestavování vlastních úloh, řešení úloh 

zpaměti. 

Systém činnostního učení, který používáme opět ukazuje, že se v pedagogické praxi při 

učení základů matematiky v prvním období základního vzdělávání, nemusí vyskytovat 

beznadějné situace. 

Při dodržování základních zásad a metod činnostního učení, dosahujeme uspokojivých 

výsledků i u žáků s diagnostikovaným opožděným vývojem nebo různými dys problémy. 
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu povedou k utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

 

- učíme žáky se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně              

  symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalujeme     

  grafický projev 

- rozvíjíme abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a   

  srozumitelné argumentaci 

- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činnosti nebo     

  jejich výsledků 

- srozumitelně jim vysvětlujeme, co se mají naučit 

- stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- vedeme žáky k ověřování výsledků 

      - klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 

-  vedeme žáky k sebehodnocení 

      - umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady 

- podněcujeme jejich tvořivost 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

- učíme žáky rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh,   

  k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

- učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků,   

  volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků 

- zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- klademe otevřené otázky a vybízíme žáky k pojmenování cíle činnosti 

- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů 

- zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami  

  žáci 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému   

  řešení 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence komunikativní: 

 

- učíme žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka   

  včetně symboliky 

- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální: 

 

- vedeme žáky ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci   

  prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci 

- učíme žáky pracovat v týmu 

- umožňujeme každému žáku zažít úspěch 
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- podněcujeme žáky k argumentaci 

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence občanské: 

 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení 

- učíme žáky hodnotit svoji práci a práci ostatních 

- vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu 

- učíme žáky vnímat složitosti světa 

- podle potřeby žákům pomáháme v činnostech a umožňujeme jim, aby na   

  základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní: 

 

- vedeme žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných        

  situací v životě 

- učíme žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických   

  činnostech 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých  

  informačních zdrojů, a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

      - vedeme žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 

 - vytváříme příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a   

   jiných forem záznamů 

 

Informační a komunikační technologie 
Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět informační a komunikační technologie 

je realizován v 5. ročníku / 1 hodina týdně 

 

A) Charakteristika vzdělávací oblasti: 

Je založena na poznání úlohy informací a porozumění práci s informací - její vznik, 

uložení, zpracování, vyhledávání a praktické využití. Využívá moderních informačních a 

komunikačních technologií. Má schopnost ověřovat věrohodnost získané informace 

z využitím více zdrojů. Vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Výpočetní 

techniku a výukový software využívá ke zvýšení efektivnosti učení a dokáže prezentovat 

výsledky práce s využitím vhodného softwaru. Stává se součástí všech vzdělávacích 

oblastí základního vzdělávání. Zaujímá odpovědný přístup k nevhodným obsahům 

vyskytující se na internetu nebo jiných medií.    

 

B) Charakteristika výuky: 

Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat 

základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, 

zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.  

Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou 

k profesnímu růstu rozvíjení zájmové činnosti.  

Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování 

umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, umožňuje využití 
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mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a vhodně doplňuje běžné 

učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňuje žákům aplikovat výpočetní 

techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí. 

 

C) Obsah učiva: 

      Základy práce s počítačem 

 ovládání myši – správné držení, klik, dvojklik, tah 

 použití významových kláves – Delete, Bks, Enter, mezerník 

 nácvik základní orientace na klávesnici 

 přihlášení do školní počítačové sítě, správné vypnutí počítače 

 orientace v nabídce Start 

 využití výukového softwaru 

 seznámení se zdravotními riziky spojenými s využíváním výpočetní techniky  

 základní pojmy – informace, informační zdroje, informační instituce, základní 

sestava, hardware, software 

 uživatelské prostředí WIN – popis prostředí 

                                                    okna 

                                                    složka 

                                                    průzkumník/tento počítač  

 

Vyhledávání informací a komunikace 

 základní orientace v prostředí internetu 

 vyhledávání pomocí klíčového slova ve fulltextu 

 komunikace pomocí běžných komunikačních zařízení 

 Zpracování a využití informací 

 

Bitmapový grafický editor Malování 

 úvod do grafických editorů 

 popis prostředí 

 jednoduché kreslící nástroje 

 geometrické útvary 

 psaní textu 

 úpravy obrázků 

 výřezy a operace s nimi 

 přenos obrázku do textového editoru 

 práce se souborem 

 

 

Textový editor Word 

 úvod do textových editorů 

 popis prostředí 

 česká klávesnice 

 základy editace textu 

 operace s bloky 

 formát odstavce – odstavec, zarovnání 

 práce se souborem 
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Základy práce s počítačem 

 

Základní znalosti o hardwaru a softwaru 

 informace, jednotka informace 

 systémové a uživatelské programy 

 základní sestava počítače 

 základní jednotka – základní deska, procesor, sběrnice 

 paměti 

 vstupní a výstupní zařízení – klávesnice, myš, monitor, tiskárny 

 viry a antiviry 

 řešení základních problémových situací 

 zásady práce na počítači a prevence zdravotních rizik  

 

Pozn. Jednotlivá témata zařazovat v souvislosti s praktickými dovednostmi.  

Např. paměť počítače v souvislosti s ukládáním souborů, tiskárny před prvním tiskem 

dokumentu 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

 

Sítě 

 princip přenosu informace 

 princip práce v síti 

 hardware 

 důvěryhodnost, ochrana osobních dat 

 

Prohlížeč Internet Explorer 

 popis prostředí 

 portály, adresy 

 vyhledávání – fulltextové, katalogy 

 získání informace, zpracování, uložení 

 chat, konference 

 

Elektronická pošta 

 adresa 

 registrace, vytvoření schránky 

 nová zpráva, odpověď odesílateli 

 adresář 

 příloha 

 viry, ochrana osobních dat 

 

Další zdroje informací 

 encyklopedie, knihovny 

  

Zpracování a využití informací 

 

Textový editor Word 

 formát odstavce – tabulátory, odsazení 

 vložení obrázku do textu, formát obrázku 
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 vložení symbolu do textu 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 
Charakteristika předmětu 
 

     Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda. 

Prvouka je vyučována v 1. - 3. ročníku 1. stupně základního vzdělávání v rozsahu 2 

vyučovacích hodin týdně, ve 3. ročníku specializované třídy v rozsahu 3 vyučovacích hodin 

týdně. V tomto předmětu žáci získávají základní vědomosti a dovednosti o svém okolí, lidech, 

přírodě i sobě samých. Ve 4. a 5. ročníku si žáci tyto poznatky prohlubují a získávají nové 

dovednosti a vědomosti. v předmětech Přírodověda a Vlastivěda. Hodinové dotace jsou 

následující:  

Přírodověda: 2 hodiny týdně ve 4. ročníku a 2 hodiny týdně v 5. ročníku, ve specializované 

třídě 1 hodina týdně ve 4. ročníku. 

Vlastivěda: 1 hodina týdně ve 4. ročníku, 2 hodiny týdně v 5. ročníku, ve specializované třídě 

po 2 hodinách týdně ve 4. i 5. ročníku. 

     Tyto vyučovací předměty hrají velmi důležitou roli při osobnostním rozvoji dětí a učí je 

chápat svět kolem nás. 

 

Zařazená průřezová témat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

 

1. Osobnostní a sociální výchova – tematické okruhy: Sebepoznání a sebepojetí 

                                                                                       Seberegulace a sebeorganizace 

                                                                                       Poznávání lidí 

                                                                                       Mezilidské vztahy 

2. Výchova demokratického občana – tematický okruh: Občan, občanská společnost a stát 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – tematické okruhy:  

    Evropa a svět nás zajímá 

    Objevujeme Evropu a svět 

4. Multikulturní výchova – tematický okruh: Kulturní diference 

5. Enviromentální výchova – tematické okruhy: Ekosystémy 

                                                                              Základní podmínky života 

                                                                              Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí                                                                Vztah člověka k prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 

- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

- žáci získávají základní informace o přírodě, společnosti a místním regionu, učí se a 

hodnotí výsledky svého pozorování 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí žáci k objevům, řešením a závěrům sami 
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- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se 

vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

 

- učitel vede žáky k používání správné terminologie 

- - žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

- žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory 

a podněty jiných 

-  

Kompetence sociální a personální 

 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

- žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektují názory a zkušenosti druhých 

- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

-  

Kompetence občanské 

 

- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a 

jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení 

vlastního zdraví a bezpečnosti druhých 

-  

Kompetence pracovní 

 

- učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Charakteristika předmětu 
 

Vyučovací předmět hudební výchova je důležitou součástí výuky v každém ročníku 1. stupně 

ZŠ. Napomáhá duševnímu rozvoji, nabízí nevšední prožitky z uměleckého díla a vede žáky 

k vlastnímu sebevyjádření. Prostřednictvím tohoto vyučovacího předmětu se žáci seznamují 

s tradicemi různých zemí, prohlubují své dovednosti a tvořivost, rozvíjí estetické vnímání a 

cítění. 

 

V rámci výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ se uplatňují tato průřezová témata: 

 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – z tématického okruhu 

Osobnostní rozvoj: - Rozvoj schopností 



35 

 

           - Sebepoznání a sebepojetí 

           - Seberegulace a sebeorganizace 

               - Psychohygiena 

           - Kreativita z tematického okruhu 

 Sociální rozvoj: - Komunikace 

      - Kooperace a kompetice z tematického okruhu 

 Morální rozvoj: - Hodnoty, postoje praktická etika 

 

2. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  

 Evropa a svět nás zajímá. 

 Objevujeme Evropu a svět. 

 

3. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:    - Kulturní diference 

        - Lidské vztahy 

                - Etnický původ 

     - Multikulturalita 

 

4. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA:- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

               - Vztah člověka k prostředí 

 

5. MEDIÁLNÍ  VÝCHOVA: - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení reality 

            - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 

 

Vyučovací předmět hudební výchova je realizován ve výuce 1 hodinu týdně v každém 

ročníku 1. stupně základního vzdělávání. Úzce souvisí a prolíná se s dalšími vyučovacími 

předměty, jako jsou výtvarná a tělesná výchova, prvouka a český jazyk. Součástí výuky 

hudební výchovy jsou rovněž návštěvy a podílení se na mnoha výchovně – vzdělávacích 

akcích např. koncertech, besedách, hudebních soutěžích apod. 

 

K utváření a plnění klíčových kompetencí vedou ve vyučovacím předmětu hudební výchova 

tyto výchovné a vzdělávací postupy: 

 

1. Kompetence k učení:  

 

Vést žáky k osvojení základních poznatků a dovedností z oblasti hudební výchovy. 

Utvářet v žácích estetické cítění a kladný vztah k hudbě jako součástí umění a kultury. 

Přimět žáky k tomu, aby chápali hudbu a prožitky z ní jako součást svého duševního rozvoje. 

Na základě prožitků z uměleckého díla vést žáky k projevům pocitů a vyjádření vlastního 

názoru. 

Probudit v žácích zájem o účast na kulturních a společenských akcích pořádaných školou a 

mimo ni. 

 

 

2. Kompetence k řešení problémů:  

 

Vést žáky ke kultivovanému vyjadřování. 

Umět přijímat odlišné pocity a názory jiných na umělecká díla a prožitky z nich. 

Naučit žáky využívat osvojených poznatků a dovedností k řešení problémových situací. 

Rozvíjet kritické myšlení v kontaktu s uměleckým dílem a tyto názory obhájit. 
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3. Kompetence komunikativní:  

 

Ukázat žákům, že zvuky a tóny jsou prostředky komunikace a různých sdělení, které mohou 

využívat ve svůj prospěch vzhledem k estetickým prožitkům. 

Naslouchat zvukům kolem sebe. 

Zapojit žáky do diskuse a podporovat je v kultivovaném projevu a argumentaci. 

Přivést žáky k tomu, aby uměli přijmout odlišné názory jiných lidí na stejný problém. 

 

4. Kompetence sociální a personální:  

 

Respektovat a používat zásady slušného chování na kulturních akcích. 

Vysvětlit žákům pravidla při skupinové práci (např. při zpěvu, hře na hudební nástroje) a 

dodržovat je. 

Učit žáky spolupráci ve skupinách. 

Utvářet v žácích pocit důležitosti a jedinečnosti v rámci kolektivu třídy. 

 

5. Kompetence občanské:  

 

Snažit se, aby žáci respektovali a pochopili kulturní a umělecké odlišnosti jiných lidí a národů 

a brali tyto odlišnosti jako možný zdroj vlastního duševního obohacení. 

Umožnit žákům aktivně se zapojovat do kulturního dění. 

Umět si vážit národních tradic, současných i historických, uměleckých děl spojených s naší 

vlastí. 

Budovat v žácích pocit důležitosti ochrany kulturních památek a přírody. 

 

6. Kompetence pracovní:  

 

Vysvětlit dětem, jak bezpečně používat hudební nástroje pro hlasový doprovod. 

Učit žáky využít osvojených poznatků a dovedností při dalším vzdělávání a při vlastních 

zájmových aktivitách. 

 

Výtvarná výchova 

Charakteristika předmětu  
 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. 

  

 Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke 

skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků 

k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, 

podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. 

Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené 

strachu ze známky nebo výsměchu druhých. 

 

Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. 

Výtvarný projev předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám 

rozumí, dospělí většinou nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový 

svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti 

svobodu a do jeho kreseb nezasahovat. 
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V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí 

rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná 

motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom 

často tvoří s velkým zaujetím a prožívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou 

plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad. 

 

Ve 4. – 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím se 

intelektem. Žáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. 

Jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu je stále bezprostřední, zachovávají si citový 

vztah 

 

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat 

jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. 

V tomto období je vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé 

hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně 

svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své 

vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit 

spolužákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých 

výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost 

jemně usměrňovat a postupně působit na  vytváření výtvarného vkusu žáků.  

 

Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení žáka 

 

k svobodnému výtvarnému vyjádření 

k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur 

k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému 

zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. 

k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se. 

 

 

Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém 

vytváření, v kombinovaných technikách …) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění 

a chápání světa kolem sebe. Téměř všechny námětové okruhy výtvarné výchovy obsahují 

základní vztahy k životu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a 

vztahem žáků k životnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí možnost k mezipředmětovým 

vztahům a využití výtvarných činností žáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je 

uplatňovat ve výuce náměty z žákova okolí, z dětského života z prostředí obce i školy. 

 

Při výtvarné tvorbě plné her, fantazie, spontánnosti, experimentů s technikami i materiály by 

nemělo v tomto období chybět ani výtvarné zpracování k určitému konkrétnímu tématu 

(kresbou, malbou), které v některých pojetích pohledu na výtvarnou výchovu v tomto školním 

věku bývá poněkud zatlačováno do pozadí pro svou údajnou nevhodnost, obtížnost či 

přílišnou konkrétnost. Ale i tato oblast má v tomto období své místo a opodstatnění.  

 

Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu 

na základě vlastní představy dítěte 

podle skutečnosti 
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Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních zážitcích 

a zkušenostech žáků a o jeho citovém životě. Motivací k těmto kresbám může být prožitek 

z her, ze čteného textu, z osobního prožitku, z vycházky apod.  

 

Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem žáka z pozorování. Každý sleduje 

zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit 

linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Žák se postupně učí výtvarně 

uvažovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto již v tomto 

období můžeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Žáci samozřejmě nedokáží hned 

dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystižením toho 

charakteru předmětu, který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně využíváme nejen při 

výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý žák se v mladším školním 

věku snáze vyjadřuje kresbou než slovy. Kresbou může např. snadno vyjadřovat porozumění 

čtené větě nebo čtenému příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, 

struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového. 

 

K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme návštěvy výstav obrazů, loutek 

a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory. 

K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich 

s žáky můžeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve 

kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, 

zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci. 

 

Na vytváření žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným 

hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má 

i rozvoj techniky – fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu 

podnětů, zážitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také 

takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů 

zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i 

negativní. 

Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně využít 

(počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, 

kreslená animace, loutky …). 

Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn 

bohatstvím dětských nápadů. 

Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné množství pomůcek a poučit žáky, jak se 

s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro výtvarné činnosti, které má každý žák svoje 

vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a složitější výtvarné techniky. 

Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. Prostřednictvím 

výtvarných činností pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho 

projevů. 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu  

1.– 2. ročník – nevýtvarné třídy 1 hodina týdně  třídy s rozšířenou výukou Vv 2 hodiny týdně 

3.- 5. ročník -  nevýtvarné třídy 2 hodiny týdně ve 4. ročníku, 1 hodina týdně v 5. roč. třídy 

s rozšířenou výukou Vv 3 hodiny týdně 
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

      Výuka probíhá ve třídách, výtvarné učebně a keramické dílně. Třídy s rozšířenou výukou 

Vv se dělí na dvě skupiny. Někdy se předmět realizuje mimo budovu školy (návštěva výstavy, 

knihovny, práce v plenéru) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Formy a metody práce se užívají dle charakteru učiva a cílů vzdělávání – samostatná práce, 

skupinové vyučování, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

       

Kompetence k učení 

vedení žáků k učení na základě vlastní tvorby 

zprostředkování pohledů na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

strategie: 

 učitel žáky vhodně  motivuje k zadanému úkolu (uměleckým dílem,                             

vyprávěním, hudební či literární ukázkou) 

 

Kompetence k řešení problémů 

podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do výtvarných soutěží  

žák hledá nejvhodnější způsob řešení problému  

strategie: 

  učitel podněcuje žáky k vlastnímu originálnímu způsobu zpracování úkolů a umožňuje jim 

volbu různých postupů. 

  učitel vede děti k aktivnímu podílu na plánování, přípravě, realizaci i   hodnocení výtvarné 

činnosti  

 

Kompetence komunikativní 

žák dokáže při práci ve skupině vyjádřit a obhájit svůj názor a respektovat názor druhých 

strategie: 

   učitel podporuje žáky k přátelským vztahům a vede žáky k toleranci jiných názorů 

   učitel dohlíží na dodržování etických zásad komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci  se učí respektovat pravidla při týmové práci, na jejich formulaci se sami podílejí 

strategie:       

  učitel vede žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

  učitel umožňuje každému žákovi prožít úspěch 

  učitel respektuje individuální pracovní tempo žáků 

  učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby jim při práci pomáhá 

 

Kompetence občanské  

žáci respektují  názory druhých 

žáci prezentují výsledky své práce na veřejnosti, účastní se výtvarných soutěží 

žáci se podílejí na propagaci školních akcí (zhotovují plakáty, pozvánky) 

strategie: 

  učitel vede žáky k zodpovědnosti  za své pracovní výsledky  

  učitel dbá na společné stanovení pravidel chování v kolektivu a jejich dodržování 

 

Kompetence pracovní 

žáci si vytváří pozitivní vztah k manuální práci prostřednictvím výtvarné činnosti 
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žáci se učí dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla při práci s výtvarným materiálem a 

pomůckami 

strategie: 

   učitel vede žáky k správnému způsobu zacházení s výtvarným materiálem a nástroji 

   učitel požaduje od žáků dodržování daných pracovních postupů  

   učitel vede žáky k objektivnímu sebehodnocení 

   učitel podporuje nabídkou zájmových výtvarných kroužků u žáků zájem o další orientaci 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova  

Charakteristika předmětu 
 

Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. – 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Vzdělávání je zaměřeno na:  

regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Výchova demokratického občana – angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, 

odpovědného chování 

Osobnostní a sociální výchova – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích 

situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích 

a situacích 

Multikulturní výchova – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,... 

Enviromentální výchova – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní 

zdraví i zdraví ostatních lidí 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci 

poznávají smysl a cíl svých aktivit plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

internetu různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel 

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, stanovuje dílčí vzdělávací 

cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu dodává žákům sebedůvěru, sleduje pokrok všech 

žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci 

vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů 
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vyhledávají informace vhodné k řešení problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, 

jsou schopni je obhájit, uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

Učitel 

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

správným způsobům řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci 

komunikují na odpovídající úrovni si osvojí kultivovaný ústní projev 

účinně se zapojují do diskuze 

Učitel 

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci 

spolupracují ve skupině podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu v případě potřeby 

poskytnou pomoc nebo o ni požádají si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která 

podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj 

Učitel 

umožňuje každému žákovi zažít úspěch, zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

podle potřeby žákům v činnostech, pomáhá, požaduje dodržování dohodnuté kvality a 

postupy 

 

Kompetence občanské 

Žáci respektují názory ostatních si formují volní a charakterové rysy se zodpovědně rozhodují 

podle dané situace aktivně se zapojují do sportovních aktivit, rozhodují se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví 

rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák, ...) 

Učitel 

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci 

se snaží o správné provedení pohybových činností, si uvědomují nutnost ochrany zdraví svého 

i druhých, jsou vedeni k dodržování pravidel ve sportu i mimo něj, respektují pravidla fair 

play 

Učitel 

vede žáky k dodržování fair play hry, vysvětlí žákům potřebu pohybových aktivit pro člověka, 

který se nevěnuje výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu, vysvětlí žákům správnou 

techniku jednotlivých cvičení a činností, vede žáky k dodržování obecných pravidel 

bezpečnosti 
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Člověk a svět práce 
Charakteristika předmětu 

 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede 

žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Učí se v každém ročníku po 1 hodině 

týdně. 

Koncepce vzdělávání oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, 

v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou.  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a 

návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka 

v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich 

určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Vzdělávací obsah oboru je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

1. Práce s drobným materiálem 

2. Konstrukční činnosti 

3. Pěstitelské práce 

4. Příprava pokrmů 

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. 

Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech 

tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 

při práci. 

Vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti, k osvojení 

dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce, k volbě 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek i k vytrvalosti a soustavnosti. Žáci poznávají, že 

technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností 

člověka, při níž poznávají okolní svět a získávají tak potřebnou sebedůvěru a nové postoje 

k práci člověka, k technice a životnímu prostředí.  

 

Dopravní výchova 
Charakteristika předmětu 

Dopravní výchova se zaměřuje na problematiku bezpečné chůze a orientaci v provozu na 

pozemních komunikacích. 

Žáci mají možnost se naučit bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky. Důraz 

je kladen také na seznámení  se se zásadami první pomoci při dopravní nehodě nebo úrazu 

způsobeném v silničním provozu.  

Dopravní výchova seznamuje žáky s dopravní problematikou tak, aby pokud možno nebyli 

viníky ani postiženými dopravních nehod.  

Vzdělávací oblast je tvořena především obsahem Zákona o provozu na pozemních 

komunikacích.  

 

Časová dotace 

Dopravní výchova bude začleněna do vzdělávacích oblastí: 

 Jazyk a jazyková komunikace (1. a 2. stupeň) 

 Člověk a jeho svět (1. st.) 

 Výchova k občanství (2. st.) 

 Chemie (2. st.) 
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 Výchova ke zdraví (2. st.) 

Finanční gramotnost 
Charakteristika předmětu 

 

Finanční gramotnost je souhrn kompetencí, které jsou uplatňovány v běžném životě 

a které jsou nezbytné pro aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu. Finanční 

vzdělávání v širším rámci podporuje prevenci proti předlužení a směřuje občany 

k zajištění na stáří. 

Finanční gramotnost je vymezena strukturovanou definicí, na kterou pak navazují 

konkretizované Standardy finanční gramotnosti. Definování finanční gramotnosti proběhlo 

v rámci činnosti meziresortní Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání1 už 

v roce 2006. Následným krokem pak byla příprava Standardů finanční gramotnosti. 

Tyto obsahové a cílové standardy stanovují ideální úroveň finanční gramotnosti pro 

různé věkové skupiny žáků. 

 

Vymezení pojmu finanční gramotnost 

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a 

aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se 

orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný 

rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní 

situace.“ 

Definice finanční gramotnosti je pak dále strukturována a člení se na několik vzájemně 

prolínajících se složek. Konkrétně se jedná o gramotnost peněžní, gramotnost 

cenovou a gramotnost rozpočtovou, která zahrnuje dvě specializované složky, správu 

finančních aktiv a správu finančních závazků. 

Branná výchova 
Charakteristika předmětu 

 

Branná výchova má za úkol rozvíjet u žáků význam prevence i důležitosti obstát samostatně 

v důležité situaci. Pěstovat schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu, posilovat 

odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, naučit se ovládat život zachraňující úkony či 

poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních.  

 

Časová dotace 

Branná výchova je začleněna do těchto vzdělávacích oblastí:  

 Informační a komunikační technologie (1. st.) 

 Člověk a jeho svět (1. st.) 

 Člověk a svět práce (1. st.) 

 Tělesná výchova (1. a 2. stupeň)  

 Výchova k občanství (2. st.) 

 Fyzika (2. st.) 

 Chemie (2. st.) 

 Přírodopis (2. st.) 
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 Zeměpis (2. st.) 

 Výchova ke zdraví (2. st.) 

Tak, aby byla dodržena časová dotace 6 - ti vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.  

II. stupeň 

Jazyk a jazyková komunikace:  

Český jazyk a literatura 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět: 

                  V 6. a 7. roč. - 4 hod týdně 

                  V 8. a 9. roč. - 5 hod týdně 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: 

-rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projev 

-vyjádření reakcí a pocitů žáků 

-pochopení role v různých komunikačních situacích 

-orientaci při vnímání okolního světa i  sebe sama 

-porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměrů     

autora, hlavní myšlenky 

-vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

-využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) 

pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 

-výuku dětí se specifickými poruchami učení (úprava) 

 

        Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou 

(literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy - misijní činnost Konstantina a 

Metoděje, husitství, veleslavínské období národního obrození), informačními a 

komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování 

vžitých konvencí a pravidel-forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební 

výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři aj.), výtvarnou výchovou (různé výtvarné 

slohy a směry, životopisy umělců, cestopisy, písmo), občanskou výchovou (mezilidské vztahy, 

občanská společnost, politický život..).  

 

        Předmětem prolínají průřezová témata:  

        OSV-mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, 

dovednost zapamatovat si sociální dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,… 

        VDO-demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových 

rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…) 

        EGS-poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…) 

        EV-lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,… 

        MDV-výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média 

v každodenním životě 

        MKV-Češi a národní obrození 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

 

             Kompetence k učení 

Učitel 

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

- vede žáky k užívání správné terminologie 

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

- vede žáky k využívání výpočetní techniky 

 

Žáci 

- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků 

- osvojují si základní jazykové a literární pojmy 

- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich 

- využívají prostředků výpočetní techniky 

 

             Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- vede žáky k plánování postupů 

 

 

Žáci 

- vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant k řešení 

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

- uvážlivě rozhodují 

 

               Kompetence komunikativní  

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vede žáky k výstižné argumentaci 

 

Žáci 

- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se 

vyjadřují ústně i písemně 

- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují 

- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory 

- rozumí různým typům textů a záznamů 

- využívají informačních a komunikačních prostředků 

 

               Kompetence sociální a personální 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- dodává žákům sebedůvěru 

- vede žáky k dodržování pravidel 

 

Žáci 

- účinně spolupracují ve skupině 
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- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- věcně argumentují 

 

               Kompetence občanská  

Učitel 

- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

 

Žáci 

- respektují přesvědčení druhých lidí 

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

- aktivně se zapojují do kulturního dění 

- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 

             Kompetence pracovní 

Učitel 

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 

 

Žáci 

- dodržují hygienu práce 

- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- využívají svých znalostí v běžné praxi 

 

Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk 

 

Vzdělávací obsah předmětu 

 

motivace žáků pro získání trvalého zájmu o studium cizího jazyka a vytvoření              

pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

osvojení jazykových dovedností a znalostí potřebných  k praktickému využití jazyka 

rozvíjení komunikačních dovedností, schopnost vést rozhovor v běžných životních situacích a 

schopnost hovořit o jednoduchých tématech 

získávání dovedností chápat a správně interpretovat přiměřené slyšené a čtené texty 

v anglickém jazyce 

rozvíjení schopnosti písemně formulovat nejběžnější  typy sdělení 

vyhledávání a získávání důležitých informací o anglicky mluvících zemích 

pochopení kulturních odlišností a formování ke vzájemné úctě, respektu a toleranci 

k hodnotám jiných národů 

výuka je založena na modelu britské angličtiny, žáci jsou seznamováni také s výrazy americké 

angličtiny 
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Formy realizace 

 

Vyučovací hodina- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech,četba, reprodukce textu 

(písemná i ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem), hry soutěže, 

recitace, výuka jazyka na PC, konverzace (práce s cizojazyčnými texty) 

 

Příležitostné akce – divadelní představení v anglickém jazyce, vánoční vystoupení (recitace, 

dramatizace, zpěv v anglickém jazyce) 

 

Projekty, výstava projektů 

 

Časová dotace – 3 hodiny týdně, v šestém a osmém ročníku, 4 hodiny v sedmém a devátém 

ročníku 

 

Místo realizace- v jazykových učebnách, v učebnách VT, běžné  

 

Dělení – na skupiny v rámci ročníků 

 

Průřezová témata 

-jsou realizována formou projektů, integrací do výuky 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žák             Vyučující 

využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných  kompetencí. 

 

Kompetence 

 

Kompetence k učení 

Žák      - pochopí  důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro praktický život 

             - získané poznatky propojuje do širších celků 

Učitel  - zadává  takové úkoly, při kterých žáci samostatně vyhledávají a kombinují           

              informace 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák      - nebojí se mluvit anglicky s cizím člověkem 

             - učí se samostatně řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném         

prostředí 

Učitel   - umožní přístup k informacím 

             - klade vhodné otázky 

 

Kompetence komunikativní 

Žák      - anglicky vyjadřuje jednoduché myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 

       - naslouchá promluvám druhých lidí, zapojuje se do diskuse 

             - rozumí přiměřeným textům a záznamům 

Učitel   - vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

             - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák      - spolupracuje ve skupině 

             - podílí se na utváření příjemné atmosféry týmu 

             - v jednoduchých situacích anglicky vyžádá a poskytne pomoc a radu 
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Učitel   - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok 

             - podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence občanské 

Žák      - získává představu o zvycích a tradicích anglicky mluvících zemí a porovnává   je 

s našimi 

             - respektuje názory druhých 

Učitel   - vede žáky k diskusi a vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 

Žák      - samostatně pracuje s cizojazyčným slovníkem 

             - anglický jazyk využívá k získávání informací z různých oblastí 

             - dokáže si efektivně zorganizovat svou práci 

Učitel   - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Vyučovacím předmětem se prolínají tato průřezová témata: 

OSV - sociální rozvoj – poznávání lidí, komunikace 

EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 

MVK – kulturní diference, multikulturalita, mezilidské vztahy, etnický původ 

VDO – občan, společnost, stát 

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 

EV  - lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VO – kooperace, kompetice 

 

Francouzský jazyk  

Charakteristika předmětu 
 

Vyučovací předmět francouzština patří v rámci školního vzdělávacího programu do 

vzdělávacího oboru Druhý cizí jazyk. Vyučuje se 2 hodiny týdně 7. 8. 9. ročník nebo 3 hodiny 

týdně 8. a 9. ročník. 

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností. Dále je kladen důraz 

na dialogy, čtení a poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou 

využívány autentické texty, audionahrávky, hry a dramatizace. 

Výuka probíhá v jazykové učebně s možností použití CD přehrávače, DVD a videa. 

 

Kompetence k učení 

- osvojování slovní zásoby, získávání poznatků z různých zdrojů, projektové vyučování, 

pracovat s chybou, pochopení systému gramatiky. 

 

Kompetence k řešení problému 

- uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, orientace žáka 

v cizím jazykovém prostředí, vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých, 

řešit zadané úkoly v učebnici a pracovním sešitu 

 

Kompetence komunikativní 

- formulování a vyjádření myšlenky, rozšiřování slovní zásoby a psaných projevů 

 

Kompetence sociální a personální 

- práce ve dvojicích, skupinách, rozlišení a respektování rolí, pozorování jiných zvyků 
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Kompetence občanské 

- zodpovědné plnění zadaných úkolů, schopnost empatie, uvědomit si české tradice ve 

srovnání s jinými 

 

Kompetence pracovní 

- Francouzština jako prostředek komunikace při plnění úkolů, práce se slovníkem, 

vyhledávání informací, materiálů potřebných pro práci v hodinách 

 

Německý jazyk 

Charakteristika předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

Vzhledem k tomu, že předpokládáme zvýšený zájem o další cizí jazyk, zpracovali jsme 

učební osnovy i pro tento volitelný předmět. 

 

Vzdělávací obsah volitelného předmětu 
                   -  přispívá k chápání a objevování skutečností 

                   -  poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

  -  snižuje jazykové bariéry  

  -  umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice 

  -  prohlubuje mezinárodní porozumění 

 

Časová dotace 
  -  cizí jazyk: 2 hodiny týdně/3 hodiny týdně 

  -  ročníky: 7.- 9. / 8. - 9., volitelný předmět 

 

Místo realizace 
  -  jazykové učebny, učebny VT, běžné třídy 

 

Dělení 
 

  -  na skupiny v rámci ročníku 

 

Průřezová témata 
   -  OSV (Sociální rozvoj) 

   -  EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

   -  MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita) 

   -  MDV (Tvorba mediálního sdělení) 

   -  EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

   -  VDO (Občanská společnost a škola) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 
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Formy a metody realizace 
                   vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba,  

                                                    reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce 

                                                    (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentic- 

 kými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, 

 výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

 

                   olympiády 

                   příležitostné akce 

 

Kompetence 

 

Kompetence k učení 

   -   žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

   -   žáci propojují získané poznatky do širších celků 

   -   žáci poznávají smysl a cíl učení 

Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků 

 - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů 

  -   žáci jsou schopni pochopit problém 

  -   žáci umí vyhledat vhodné informace 

Postup: - kladení vhodných otázek 

 - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

 

Kompetence komunikativní 

 -   žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 -   žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

 - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

 

Kompetence sociální a personální 

  -   žáci spolupracují ve skupině 

  -   žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

  -   žáci jsou schopni sebekontroly 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 - podněcování žáků k argumentaci 

 

Kompetence občanské 
  -   žáci respektují názory ostatních 

  -   žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 - vedení žáků k diskuzi 

 - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 

                   -   žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení 
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 - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Ruský jazyk 

Charakteristika předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

 

Vzdělávací obsah předmětu 
                   -  přispívá k chápání a objevování skutečností 

                   -  poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

  -  snižuje jazykové bariéry  

  -  umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice 

  -  prohlubuje mezinárodní porozumění 

 

Časová dotace 
  -  cizí jazyk - 2 hodiny týdně 

  -  ročníky-7.-9. 

 

Místo realizace 
  -  jazykové učebny, učebny VT 

 

Dělení 
 

  -  na skupiny v rámci ročníku 

 

Průřezová témata 
   -  OSV (Sociální rozvoj) 

   -  EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

   -  MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita) 

   -  MDV (Tvorba mediálního sdělení) 

   -  EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

   -  VDO (Občanská společnost a škola) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

 

Formy a metody realizace 
vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentic- 

kými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, 

krátkodobé projekty 
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Matematika a její aplikace 
Charakteristika předmětu 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět: 

 v 6. ročníku / 4 hodiny týdně ve všech třídách 

 v 7. ročníku / 5 hodin týdně ve všech třídách 

 v 8. ročníku / 5 hodin týdně v běžné třídě/ 4 hodiny týdně ve výtvarné třídě 

 v 9. ročníku / 5 hodin týdně ve výtvarné a běžné třídě 
 
Vzdělávání v matematice zaměřeno na 

- užití matematiky v reálných situacích; 

- osvojení  pojmů, matem. postupů; 

- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení; 

      -     logické a kritické usuzování. 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, 

rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie -  řešení rovnic, převody jednotek,…..) 

Žáci jsou také seznamování se světem finanční. Tyto oblasti přispívají k rozvoji finanční 

gramotnosti. Finanční gramotnost je realizována v součinnosti se vzdělávacím oborem 

Matematika a její aplikace. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí 

důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost  

- práce s mapou, slevy, využití poměru,…. 

EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,…. 

EGS – srovnání států, HDP, grafy,…. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 
Žáci jsou vedeni k 

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním  

  reálných jevů; 

- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh); 

- využívání prostředků výpočetní techniky; 

Učitel 

- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami; 

- vede žáky k plánování postupů a úkolů; 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; 

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií; 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě. 

 

Kompetence k řešení problémů 
Žáci  

- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model; 

- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků; 
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 - učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů. 

       Učitel 

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

 - vede žáky k ověřování výsledků. 

 

Kompetence komunikativní 
 Žáci  

      - zdůvodňují matematické postupy; 

 - vytvářejí hypotézy; 

 - komunikují na odpovídající úrovni. 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; 

- podle potřeby pomáhá žákům. 

 

Kompetence sociální a personální 
Žáci  

- spolupracují ve skupině; 

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu; 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly. 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat; 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování. 

 

Kompetence občanské 
Žáci 

- respektují názory ostatních; 

- formují si volní a charakterové rysy; 

- zodpovědně se rozhodují podle dané situace. 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé; 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky; 

- zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky. 

 

Kompetence pracovní 
Žáci  

- zdokonalují si grafický projev; 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce. 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů;  

- vede žáky k ověřování výsledků. 
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Informační a komunikační technologie 
Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Informační a komunikační technologie je realizován v 6. ročníku po jedné hodině 

týdně s tím, že žáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin. Učební osnovy jsou tedy 

zpracovány jednotně pro obě skupiny. Od 7. ročníku je realizován formou volitelného 

předmětu.  

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce 

v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a 

k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, 

které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí 

používat elektronickou poštu a sociální sítě. 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají 

zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat 

si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se 

chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často 

setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při 

vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk 

je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat 

(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 
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Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

Člověk a společnost 

Dějepis 
 

Výuka dějepisu otvírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního 

národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily 

život předcházejících generací a mají význam i pro současnost. Ke specifickým možnostem 

výuky dějepisu patří i formování občanských postojů, úcta ke kulturnímu dědictví lidstva i 

vlastního národa, k duchovním dílům minulosti i současnosti, snaha o ochranu historických a 

kulturních památek, smysl pro etnické, náboženské i kulturní odlišnosti jiných národů a jejich 

respektování a pochopení v rámci současného multikulturního světa a možnosti řešení 

globálních problémů lidstva.  

 

Časové vymezení: 2 hodiny týdně v 6. až 9. ročníku 

 

Cílové zaměření předmětu 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka: 

 

Kompetence k učení 

 

k chápání způsobu života lidí v nejdůležitějších epochách dějinného vývoje 

k orientaci v kontinuitě národních dějin a jejich významných obdobích 

k chápání smyslu událostí a  činů, které ovlivňují společenský vývoj, především v 19. a 20. 

století, kde leží kořeny současných jevů 

k chápání souvislostí mezi regionem, národními a celosvětovými dějinami, k poznání, že 

historie není uzavřenou minulostí, ale je krokem k pochopení svého charakteru i své možné 

budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

k vnímání nejrůznějších společenských problémů v jejich vývoji, k vyhledávání informací 

vhodných k řešení problému 

k objevování paralel mezi historií a současností při řešení problémů 

k rozlišování mýtů a skutečnosti při hodnocení faktů i k posouzení společenských jevů 

současnosti a minulosti 

 

Kompetence komunikativní 

 

k souvislému a výstižnému formulování názorů na společenské dění 

k pochopení potřeby vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

k osvojení postupů při použivání informačních a komunikativních prostředků a k jejich 

využívání 
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Kompetence sociální a personální 

 

k učení se diskusi 

k chápání významu týmové práce a postavení samostatné práce 

Kompetence občanské 

k utváření vědomí vlastní identity 

k úctě k vlastnímu národu a k respektu ke kulturním i jiným odlišnostem národů, skupin apod. 

k přijetí základních principů občanské společnosti 

k potřebě chránit kulturní a historické tradice 

k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 

 

Kompetence pracovní 

 

k nacházení způsobů využití znalostí získaných ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj 

k rozvíjení myšlení a nacházení nových řešení 

 

Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

 

- vztahy a soužití ve společnosti 

- řešení problémů 

- sebepoznání, seberegulace 

- hodnoty, postoje – analýzy vlastních a cizích postojů a jejich projevu v chování lidí 

 

2. Výchova demokratického občana 

 

- občanská společnost, lidská práva, tyranie, náboženská nesnášenlivost 

- aktivní postoj v životě 

- posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy 

- respektování kulturních, etnických i jiných odlišností 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

- prohlubovat vědomosti potřebné k pochopení souvislosti evropských kořenů a 

kontinuity evropského vývoje 

- rozvíjet srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu, hledat a 

hodnosti společné znaky i odlišnosti 

- poznání života a díla velkých Evropanů vede k zájmu vytvářet osobní vzory 

 

4. Multikulturní výchova 

 

- získávat základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a 

evropské společnosti 

- kořeny civilizací 

- rasismus, diskriminace, předsudky ve společnosti 

- otázka lidských práv – odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace, 

solidarita 
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5. Enviromentální výchova 

 

- souvislost mezi technickoekonomickými a sociálními jevy s ekologií 

- seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti – místní, regionální, evropské a 

mezinárodní 

 

6. Mediální výchova 

 

- schopnost se samostatně zapojit do komunikace 

- ověřování informací, analýza textů a kritika 

- důležitost svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za ně 

 

Výchova k občanství 

Charakteristika předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím  

 
Vzdělávací oblast předmětu 

                   

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 

- orientace ve významných okolnostech společenského života 

- utváření vztahů žáků ke skutečnosti 

- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 

- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 

- vedení k sebepoznává 

- chápání celistvosti světa 

- poznávání podstaty existence člověka na Zemi 

 

Časová dotace 

 

- 6. – 9. ročník 

- 1 vyučovací hodina týdně 

-  

 

Místo realizace 

 

- třídy 

- knihovna 

- učebna PC 

- veřejná prostranství mimo školu  

-  

Průřezová témata 

 

-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj, vztahy soužití ve společnosti, kolektivní činnosti, 

sebepoznání, komunikace, seberegulace, vlastnictví) 

 

-VDO (občan, občanská práva,  společnost a stát, formy participace občanů v politickém 

životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, lidská solidarita, 

politický a hospodářský život ) 
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-EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) 

 

-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip  

             sociálního smíru a solidarity) 

 

-EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí) 

 

-MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

 

Formy a metody realizace 

 

- práce s dokumenty, brainstorming, mentální (pojmové) mapy, výklad, dramatizace, 

projektové vyučování apod., moderní audiovizuální technikou, internet, knihovna, 

skupinové vyučování, dotazníky – interwiev,  beseda 

- osvědčují a prohlubují své dovednosti při ozdravných pobytech a exkurzích na místa 

důležitá v současnosti – obecní úřady, úřady práce, policie, hasiči apod., ale i na místa 

historicky významná (Ostravské muzeum apod.). 

 

Kompetence  

 

Kompetence k učení 

 

Žák  

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané 

poznatky do širších celků, nalézá souvislostí 

- dokáže vyhledávat informace z mediálních prostředků 

- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

- se seznámí s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích oborů 

zeměpis, dějepis, informační a komunikační technologie, výchova k občanství a dávat 

je do vzájemných souvislostí  

 

Učitel 

- vede žáky k ověřování důsledků 

- poskytuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům 

- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Žák 

- samostatně řeší problémové situace, na základě zkušenosti a srovnávání si dokáže 

vytvořit svůj vlastní názor na příslušnou problematiku, obhajuje ho, ověřuje si jej 

v realitě  

- umí vyhledat vhodné informace a pracovat s nimi  

- umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí 



59 

 

       

Učitel 

- klade otevřené otázky 

-  volný přístup k pomůckám 

               

Kompetence komunikativní 

 

Žák 

- dovede své teoretické dovednosti kultivovaně verbálně vyjádřit  

- uvědomuje si nezbytnost komunikačního umění pro určité druhy zaměstnání 

v budoucnosti 

- dokáže odhalit možnost zneužití zvládnutého mluveného projevu ve veřejném životě – 

politika apod. 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky  a názory na společenské dění 

- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie 

- využívá získané dovednosti k vytváření kvalitních vztahů 

- si osvojí postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučí se je 

tvořivě využívat jako nástroj poznání 

 

Učitel 

- má zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- vede  žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

               podněcuje žáky k argumentaci 

 - vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Žák  

- se dokáže zapojit do práce v týmu, ve skupině, srovnává své zkušenosti s ostatními,  

- respektuje názory druhých 

- vytváří zdravou atmosféru v kolektivu 

- vzájemně spolupracuje se spolužáky i s učiteli – žákovská a třídní samospráva, řeší 

problémy formou diskuse, vyslechnutí všech názorů, vzájemnou dohodou  

- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

- přijímá a získává role v různých skupinách 

- umí diskutovat 

 

Učitel 

 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

-  veden žák k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 

 

Žák 

- zná legislativu a obecné morální zákony a dodržují je 

- respektuje  názory ostatních 
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- respektuje naše kulturní dědictví na základě exkurzí do kulturních institucí města i 

regionu 

- si uvědomuje nebezpečí globálních problémů doby, snaží se vlastním jednáním přispět 

k jejich zmírňování a omezování 

- chápe svá současná práva a povinnosti doma i ve škole, ale taky své budoucí úkoly 

občana ČR, svoji odpovědnost za budoucnost státu 

- formuje volní a charakterové rysy 

- respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot 

- nachází nenásilné cesty k řešení problému 

 

Učitel 

 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 

Kompetence pracovní 

 

Žák  

 

- si uvědomuje na základě poznání souvislosti s životem důležitost vzdělání pro svoji 

budoucnost 

- se rozhoduje pro budoucí povolání na základě znalosti svých schopností a dovedností 

- si vytyčuje  realizovatelné cíle 

- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 

- nachází způsoby, jak využívat získané znalosti ve škole i mimo ni  

- rozvíjí své myšlení 

 

Učitel 

- dodává  sebedůvěru 

- napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

-  vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 

Člověk a příroda 

Fyzika 

Charakteristika předmětu 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

   Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně, v 

7.až 9.ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální 

vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
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Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné 

literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty  

 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné. 

 

Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos 

elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a 

spolupracovat  (VDO) 

- rozvíjení dovedností a schopností  (OSV) 

- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické 

energie, klady a zápory jaderné energetiky (EV) 

- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

- evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a 

potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) 

- vzájemné respektování (MKV) 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

  Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- k používání odborné terminologie 

- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí  využívat základní postupy badatelské 

práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, 

vyhodnocení získaných dat 

 

Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  

na diskusi 

- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
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Kompetence sociální a personální 

- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení 

problémů 

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- učitel vede žáky  k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

přístroji a zařízeními 

    

Chemie 

Charakteristika chemie 

 
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách 

týdně. 

V chemii se zaměříme: 

- na poznávání přírody jako systému 

- na chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy 

- na uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 

životě 

- na rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a 

ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat 

- důležité je směřovat děti k učení se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a 

vztahy mezi nimi, předvídat, ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením 

praktických problémů 

- na vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené 

závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení občanských postojů 

- na získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce 

s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými 

látkami 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy 

pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu 

s platnou legislativou. 

 

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, 

dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 
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Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis 

– význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – 

chemické výpočty). 

 

Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za 

své zdraví (Osobnostní a sociální výchova - OSV, Výchova demokratického občana - VDO), 

na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova - 

EV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS), Mediální 

výchova - MV.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich 

popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

- vede žáky ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek 

- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů 

- učí žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- rozvíjí schopnost formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 

- vede žáky k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

- vede žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování 

jejich chemické podstaty 

- učí poznatky zobecňovat a klade důraz na aplikaci poznatků v různých oblastech 

života 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 

- podněcuje žáky k argumentaci 

- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi  

- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat  názory jiných 

  

Kompetence občanské 

Učitel: 

- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a 

laboratorní řád 
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- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a 

poskytnout první pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení 

- vyžaduje dodržování  zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

 

Přírodopis 

Charakteristika předmětu. 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení. 

 

Přírodopis je vyučován  jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a  9. ročníku. V 6. – 7. ročníku je 

dotace 2 hodiny týdně, v 8. - 9. ročníku 1 hodina týdně. Tento předmět navazuje na 

vzdělávací  oblast  Člověk a jeho svět (1.stupeň) a úzce souvisí s ostatními předměty 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda ( viz tabulka jednotlivých ročníků). 

 

 

Obsahově předmět přírodopis: 

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny a působí na 

sebe 

- vede k pochopení rovnováhy v přírodě a k zamyšlení se nad narušováním této rovnováhy 

- umožní posuzovat zásahy člověka do přírody 

- vede k pochopení závislosti člověka na přírodních zdrojích 

- seznamuje žáky s přírodními zákonitostmi 

- seznamuje žáky se stavbou živých organismů a složením přírodnin 

- učí zařazovat organismy do systému 

- učí aplikovat získané poznatky v běžném životě 

- podporuje logické uvažování 

 

 

Formy a metody práce: 

- frontální výuka 

- skupinové práce 

- práce v terénu 

- krátkodobé projekty 

- pokusy 

- práce s informacemi 

 

Nástroje a pomůcky: 

Nástěnné obrazy, botanické a zoologické klíče a atlasy, přírodní materiály, trvalé preparáty, 

mikroskop, videokazety, výukové programy. 
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Průřezová témata: 

 

OSV-evoluce lidského chování, zvířecí a lidská komunikace, seberegulace na ekologickém 

principu, 

        hygienické návyky, chov domácích zvířat 

VDO-zodpovědné jednání k sobě i okolí, pomoc ostatním 

EGS-objasnění důsledků globálních vlivů na životní prostředí, pandemie nemocí, ochrana 

přírodního                

         bohatství     

MKV-tolerance, respekt k ostatním lidským rasám 

EV-pochopení vztahů v biosféře, vztah člověka k prostředí, zachování rovnováhy 

MV-správné pochopení mediální komunikace 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Žáci využívají efektivní způsoby učení, vyhledávají a třídí informace, dávají věci do 

souvislostí, pozorují a experimentují, vyvozují závěry. 

Učitel vede žáky ke správnému používání odborné terminologie, k vytvoření komplexního 

pohledu 

na věc, napomáhá ke správnému propojování informací. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci získávají informace k dosažení cíle. 

Učitel vede žáky k pochopení problémové situace, zadává úkoly umožňující více možností 

řešení. 

 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci umí přijmout kritiku. 

Žáci se zapojují do diskuse, naslouchají názorům druhých, umí  obhájit své postoje a názory, 

využívají informační technologie. 

Učitel vede žáky ke spolupráci – práce ve skupinách, dvojicích. 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci posilují sebedůvěru na základě vyřešených úkolů. 

Žáci spolupracují ve skupinách, společně řeší problém. 

Učitel spolu s žáky vytváří pravidla společné práce. 

 

Kompetence občanské 

Žáci dodržují pravidla slušného chování a pravidla zdravého životního stylu. 

Žáci umí správně vyhodnotit krizové situace a umí poskytnout pomoc. 

Učitel vede žáky k pochopení globálních ekologických problémů. 

 

Kompetence pracovní 

Žáci dodržují pravidla bezpečnosti práce a hygieny při plnění úkolů. 

Učitel vede žáky k tomu, aby si správně naplánovali a rozvrhli práci u zadaných úkolů.  
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Zeměpis  

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6.,7., a 8. 

ročníku se vyučuje dvě hodiny týdně, v 9., ročníku jednu hodinu týdně. 

Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled 

žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života 

lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti, na území České republiky , v Evropě a 

dalších světadílech. 

    Žáci poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem 

přírody a lidskou společností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy 

lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. 

   Učí se zkoumat změny v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých 

místních a globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své poznání ve prospěch ochrany 

životního prostředí a principu udržitelného rozvoje. 

   Zeměpis umožňuje žákům orientovat se  v současném světě a v problémech současného 

lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní 

spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejich přírodnímu i 

společenskému prostředí. 

   Zvláště významné je, že při studiu  Země poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité 

dovednosti. Jedná se např. soustavně,  objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, vyhledávat, 

srovnávat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě sledovaných přírodních, společenských, 

hospodářských jevů, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. 

 

Vzdělávání v předmětu zeměpis dále směřuje k: 
- aby si žáci osvojili základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, krajinné sféře a 

jejích hlavních složkách 

- -získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování 

- hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích 

- metod 

- -naučit se orientovat v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech života jejich     

- obyvatelstva, aby získali informace o významných státech, jejich 

- politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu 

- -získat ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů 

- v naší republice a v jednotlivých jejích oblastech a v souvislosti s tím, 

- aby si uvědomili postavení ČR v Evropě a ve světě 

- -získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických 

- informací 

- -respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany 

- životního prostředí 

- -rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

- -aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

- -žáci se mají samostatně naučit pracovat s různými druhy map, grafy, 

- statistickým materiálem, získávat informace z tisku, z médii, z časopisů, 

- z internetu  a používat je i v praktických situacích 

- -musí se naučit posuzovat, srovnávat, chápat shodné i odlišné jevy 

- v evropském, celosvětovém i místním měřítku 
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- -nutno vytvářet smysl pro jedinečnost a krásu přírodních, kulturních objektů  

- a jevů i lidských výtvorů, získávat zájem o poznávání různých zemí, života, 

- tradic, zvyků, zvláštnosti lidských ras, národů, vážit si přínosu pro všelidský  

- myšlenkový, mravní i hospodářský rozvoj lidské společnosti 

- -uvědomovat si význam tolerance, dorozumění, uplatňovat pravidla 

- mezilidského a mezinárodního soužití 

 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

zeměpisné vycházky s pozorováním 

projekty  

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti: 
chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry, rozpustnost látek, 

                   výroba pitné vody, ozonová vrstva, oxidy, hnojiva, paliva, 

                   chemický průmysl,… 

fyzika: sluneční soustava, vesmír, teplota, čas, gravitační síla, hmotnost, 

                  hustota kapalin, tlak atmosféry, energie, jaderná elektrárna,…. 

 přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, 

                          podnebí, fotosyntéza, vznik Země, vývoj zemské kůry, 

                          půda, horniny,… 

matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

dějepis: kultura národů, historie států, civilizace, nový etnický obraz Evropy 

                   zámořské objevy, pol. a hosp. situace-války,… 

člověk a jeho svět: domov, obec, krajina, region, naše vlast, Evropa svět, 

                                     globální problémy, regionální památky,… 

j.český: projev, čtení- zdroj informací, skupiny jazyků, světová literatura,…. 

svět práce: trh práce, zaměstnání, chovatelství, ovocné stromy,….. 

 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 
VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy 

demokracie; lidská solidarita; lidská práva; forma vlády , 

Způsob rozhodování  

OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; 

mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; 

hodnoty, postoje, kolektivní činnosti, sebepoznávání, vlastnictví, poznávání lidí-národů, 

EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka 

k prostředí, lidské aktivity a problémy na Zemi, ochrana vodních zdrojů, ovzduší, prostředí a 

zdraví 

MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a 

reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu, 

ověřování informací, analýza textů, prezentace 

EGS: objevování Evropy, světa, soužití v rámci Evropy, informace napříč zeměmi a práce 

s nimi, porozumění v rámci integrací, výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; principy solidarity, 
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kořeny civilizací, etnické skupiny, postavení menšin, rasismus, diskriminace, 

sociální smír a solidarita 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané 

poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 

žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 

žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 

žáci se seznamují s obecně používanými znaky, termíny, informační a komunikační 

technologii 

 

Učitel vede žáky: 

k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

k používání odborné terminologie 

k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

klade důraz na práci s textem a vyhledávání informací 

uplatnit individuální předpoklady, odvíjet  od zájmů, schopností  

 

Kompetence komunikativní 

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu 

žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

rozumět grafům, tabulkám a umět je vyhodnotit 

souvisle formulovat své názory na společenské dění a vývoj 

osvojit si postupy při využívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je 

tvořivě využívat jako nástroje poznání 

Učitel vede žáky: 

ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

k naslouchání a respektování názorů druhých 

k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 

záznamů v písemné i mluvené podobě 

k přípravě relacído rozhlasu /např. Den Země 

zapojit se do soutěží, tvorba projektů, prezentace, 

psali příspěvky na internetové stránky školy 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o 

možnostech řešení 

žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

vnímat nejrůznější společenské problémy, globální problémy ve světě a vyslovit svůj názor 

 

Učitel vede žáky: 

k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
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k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 

k odpovědím na otevřené otázky 

k práci s chybou 

k tvorbě křížovek, hlavolamů-využití ve školním časopise i náplň hodin 

 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské 

vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty naučit se diskutovat  

 

Učitel vede žáky: 

k využívání skupinového a inkluzivního vyučování 

k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním 

měřítku 

k rovnocenným vztahům spolužáků, účastníků vzdělávání 

k získávání různých rolí při práci ve skupinách 

 

 

Kompetence občanské 

žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 

žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní 

prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

přijímat základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

poznat kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je chránit 

chápat základní ekologické souvislosti a pohlížet na ně komplexně 

uvědomovat si především své školní povinnosti a být zodpovědný za svou domácí přípravu 

 

Učitel vede žáky: 

k dodržování pravidel slušného chování 

k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

k tomu, aby brali ohled na druhé 

k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

k respektování individuálních rozdílů 

k zodpovědnému chování ve škole i mimo školu 

k otevřené diskusi 

k seznámení a návštěvě obecního úřadu a jiných místních institucí 

a být zodpovědný za své chování 
 

Kompetence pracovní 

žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 

žáci jsou vedeni k efektivní práci 

nacházet způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole pro svůj další rozvoj 
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orientovat se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění svého budoucího 

povolání 

dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 

 

Učitel vede žáky: 

k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Charakteristika v předmětu 
 

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : 

-  vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím 

vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

-  chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

-  získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 

-  pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 

-  rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

 

Časové vymezení předmětu: 

- 6. -  9. ročník – 1 hodina  týdně 

 

Organizační  vymezení předmětu: 

   Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- skupinové vyučování 

- samostatná práce 

- kolektivní práce 

- krátkodobé projekty 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Žáci 

- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 

- používají  obecně užívané hudební termíny 

- získané znalosti propojují do souvislostí 

 

Učitel 

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- k používání odborné terminologie 

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  
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- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci 

- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící  

      skladby významné  sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,  

      hledají  spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané  

      hudebním dílem 

-    samostatně a kriticky přemýšlejí  

-     žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

- při zadání úkolu žáci  rozpoznají problém a hledají  nejvhodnější způsob řešení 

 

Učitel 

- vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů 

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

 

Kompetence komunikativní 

Žáci 

- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 

tolerovat názor druhých 

 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- zajímá se o náměty a názory žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat 

odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 

kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

  

 

Kompetence občanské 

Žáci 

-  respektují názor druhých 

- chrání a oceňují naše kulturní tradice 

- aktivně se zapojují do kulturního dění 

 

Učitel 

- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
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Kompetence pracovní 

Žáci 

- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho 

dokončení a dodržují vymezená pravidla  

- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 

 

Učitel 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 

 

Průřezová témata: 

EV    - vztah člověka k přírodě 

          

      EGS  -   jsme Evropané 

               -   Evropa a svět nás zajímá 

          

      OSV -   poznávání lidí 

         -   kreativita 

         -   sebepoznání a sebepojetí 

         -   komunikace 

         -   hodnoty, postoje 

         -   rozvoj schopností poznávání 

         -   řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

         -   kooperace  

 

    MdV  -   schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií  

 

    MK   -   multikulturní výchova 

 

    

 

 

Výtvarná výchova 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

 

- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

- rozvíjí tvůrčí dovednosti, uplatňuje smyslovou citlivost a prosazuje svou subjektivitu 

- globálně přistupuje k celistvému uměleckému procesu a chápe ho jako způsob sebepoznání, 

poznávání světa kolem sebe a způsob komunikace 

- využívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a 

komunikačních technologií 

- účelně rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (společné zaměření 

na rozvoj kreativity, vnímání, smyslového vnímání a utváření esteticky hodnotných objektů 

nejen uměleckého charakteru), a Výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech (prohlubuje vztah a úctu k evropské a světové kultuře). 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
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- výuka probíhá v odborných učebnách výtvarné výchovy, popř. v běžných třídách, 

v učebnách výpočetní techniky, v keramické dílně nebo mimo budovu školy (kresba a 

malba krajiny v plenéru, v ostravské ZOO; v galeriích, ve výstavních síních). 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

- 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku, 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku v běžných třídách 

- 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku ve výtvarných třídách   

- výtvarné třídy mají možnost dalšího posílení hodin výběrem volitelného předmětu 

zaměřeného na výt. výchovu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Vyučovací metody a formy práce se využívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – 

samostatná práce, práce ve skupinách, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

 

Kompetence k učení 

 

Žák: 

- při vyučovacích hodinách zaměřených na teorii si žák vytváří vlastní učební materiály, 

které může dále využívat ke svému učení 

- sám při své tvorbě dokáže zhodnotit vlastní pokroky a při konečném výstupu 

registruje problémy související s realizací 

- učí se vnímat umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu 

 

Učitel: 

- zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat svou vlastní 

činnost 

- využívá kladné ho hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

- zprostředkovává pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

 

 

 

 

Kompetence k řešení problému 

 

Žák: 

- má k dispozici dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

- při zadávání úkolu mapuje výtvarný problém a samostatně hledá nejvhodnější způsob 

řešení 

 

Učitel: 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých variant řešení 

- vhodnou formou vysvětluje možná úskalí při zvolení obtížné a nerealizovatelné cesty 

ke zpracování námětu a vede žáka k nalezení optimálního řešení  
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Kompetence komunikativní 

 

 

Žák: 

- při kolektivní nebo skupinové práci dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou a 

přiměřenou formou ho obhájit a vyslechnout si a tolerovat názory druhých 

- učí se přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, komunikovat 

s výtvarným dílem, pozorovat a porovnávat umělecké objekty klasického i moderního 

umění, vhodně diskutovat o záměrech vlastního uměleckého vyjádření 

 

Učitel: 

- dohlíží na dodržování slušnosti a etiky v průběhu diskuzí (naslouchá, usměrňuje a 

respektuje originální i nezdařené názory, povzbuzuje,…) 

- klade dostatek možností a prostoru pro střetávání a komunikaci 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Žák: 

- učí se dodržovat pravidla pro práci v kolektivu, respektovat ostatní a svou pracovní 

činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

- uplatňuje pravidla slušného chování 

 

Učitel: 

- povzbuzuje, dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech radí a 

pomáhá 

- chválí a umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zohledňuje  a  toleruje rozdíly v pracovním tempu a motorických obratnostech 

jednotlivých žáků 

 

Kompetence občanské 

 

Žák: 

- podílí se na propagaci školy a školních akcích, vytváří plakáty, výrobky a upoutávky, 

kterými školu reprezentuje 

- respektuje názory druhých 

- prezentuje výsledky své práce, účastní se výtvarných soutěží a výstav pořádaných 

školou 

 

Učitel: 

- podporuje a oceňuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Žák: 

- při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon, dodržuje vymezená 

pravidla 

- samostatně nebo po dohodě s vyučujícím navrhuje průběh a pořadí samotné tvůrčí 

práce 

- plánuje si čas a účelně s ním hospodaří 
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- vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

- při práci s výtvarnými materiály dodržuje hygienické zásady 

 

Učitel: 

- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

EV – vztah člověka k přírodě 

- ekosystémy 

- lidské aktivity problémy životního prostředí 

EGS – jsme Evropané 

- Evropa a svět nás  zajímá 

OSV – poznávání lidí 

- kreativita 

- nápad a originalita 

- sebepoznání a sebepojetí 

- komunikace 

- hodnoty, postoje, praktická etika 

- rozvoj schopností poznávání 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- estetické souvislosti 

- kooperace a  kompetice 

MDV – práce v realizačním týmu 

- fungování a vliv médií 

- tvorba mediálního sdělení 

- specifická řeč obrazu 

MKV – lidské vztahy 

- multikulturalita 

- vnímání rozmanitosti 

VMEGS – svébytnost kultur 

- evropské kulturní kořeny 

- kulturní dědictví 

 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Charakteristika v předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících s časovou dotací tři hodiny týdně v 6. ročníku, dvě hodiny týdně v 7. až 9. 

ročníku. 
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Učivo je zaměřeno: 

- na osvojení nových pohybových dovedností, kultivaci vlastního pohybového projevu i 

správné držení těla a postupné usilování o optimální rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti 

- na orientaci v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost 

člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a 

umění své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu 

- na zvládání základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve 

známém i méně známém prostředí 

- na kladné prožívání osvojované pohybové činnosti a využívání je s pomocí dospělých 

nebo samostatně jako prostředek překonávání aktuálních negativních tělesných či 

duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevenci i jako předpoklad pro vytváření 

trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

- na uvědomování si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových 

aktivitách a umění je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní 

vztahy 

 

Předmět tělesná výchova zahrnuje průřezová témata – osobnostní a sociální výchova – 

řešení problémů, praktická etika, kooperace, komunikace, vztahy mezi lidmi, 

psychohygiena, sebepoznávání, seberegulace. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu povedou  k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

-      nabízíme žákům prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou, 

poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální      

       rozvoj, 

-      předkládáme žákům systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové 

cesty k jeho odstranění, 

- hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

 

Kompetence komunikativní: 

- vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, 

- otevírání prostoru diskusi o taktice družstva, 

- pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich 

prezentace 

 

Kompetence sociální a personální: 

- dodržování pravidel fair-play 

- prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí, 

- rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva, 

- rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

 

Kompetence občanské: 

- podpora aktivního sportování, 
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- objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách, 

- první pomoc při úrazech lehčího charakteru, 

- emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin 

 

Kompetence pracovní: 

- příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě, 

- vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich 

minimalizace, 

- zpracování a prezentace neměřených výkonů 

 

 

Výchova ke zdraví 

Charakteristika předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět výchova ke zdraví  se vyučuje jako samostatný předmět v  8. ročníku 1 hodinu týdně. 

 

Vzdělávání  je  zaměřeno na: 

- preventivní ochranu zdraví 

- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 

- na dovednosti odmítat škodlivé látky 

- předcházení úrazům 

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného 

sexuálního chování 

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

- poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 

vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí  

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i 

na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje  

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v 

každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 

ochranou zdraví  

- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.  

- ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 

mimořádných událostí  

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci  

 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí 

a jednání ve specifických rolích a situacích 
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MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky 

komerční i politické reklamy 

EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních 

lidí  

EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické 

myšlení,… 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 

Žáci jsou vedeni k 

-  efektivnímu učení 

-  vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení 

-  vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 

-  plánují, organizují a řídí vlastní učení 

 

Učitel 

-  se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

-  zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- zařazuje metody, při kterých  docházejí k závěrům , řešením sami žáci 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Žáci  

- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují  

  způsob řešení problémů 

 - vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

 - kriticky myslí 

 - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

 

Učitel 

- klade otevřené otázky 

      - ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

      - podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Žáci  

 - komunikují na odpovídající úrovni 

 - si osvojí kultivovaný ústní projev 

 - účinně se zapojují do diskuze 

 - uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské   

vztahy 

 

Učitel 

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

-  vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
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Kompetence sociální a personální 

 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

 

Učitel 

-  zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

  

Kompetence pracovní 

 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- mohou využít ICT pro hledání informací 

- využívají znalostí v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel 

- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, 

  encyklopediemi,… 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
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Člověk a svět práce   
Charakteristika předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět  Člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. 

ročníku. (V 6. ročníku je nabízen jako volitelný předmět - pracovní činnosti). Časová dotace 

v učebním plánu je 1 vyuč. hodina  týdně. Okruh Svět práce je realizován v předmětu 

Výchova k občanství – 8. a 9. ročník. 

 Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy 

 jsou vybrány tématické okruhy pro skupiny koedukační dělené podle počtu žáků ve třídách.. 

Vzdělávání v pracovních  činnostech: 

- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 

- zejména při ručním opracování materiálu 

- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při 

- prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky 

výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni 

- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,               

- základů organizace a plánování práce a technologické kázně 

- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní 

činnosti  

- a její kvalitě 

- získávání orientace v různých oborech  lidské činnosti, formách fyzické a duševní 

práce    

- a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku 

- pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických 

podmínek života společnosti. 

Vzdělávání v pracovních činnostech – domácnost směřuje k: 

- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,  

- zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod. 

- poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných  

- vlastností, surovin a plodin a osvojení  si jednoduchých pracovních postupů pro běžný 

život 

- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, 

základů  

- organizace a plánování práce a technologické kázně 

- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní 

činnosti     

- a její kvalitě 

- získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a   

- osvojování potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. 

 

V předmětu pracovní činnosti se prolínají průřezová témata : 

 Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání , 

řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a 

kooperovat. 
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 Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém,  rozvíjet dovednosti a 

schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního 

prostředí. 

  Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat  okolní prostředí, získávat informace o 

ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, 

provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění 

odpadů, zlepšování okolního prostředí. 

  Mediální výchova – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí 

z médií, tisk, rozhlas, televize, internet. 

  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést  evropskou dimenzi, 

evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace,  

rozvíjet  vědomí evropské identity při respektování identity národní. 

 

 Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,  

Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

Žák     -  poznává smysl a cíl učení 

           -  má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky 

           -  umí posoudit vlastní pokrok 

           -  kriticky zhodnotí výsledky své práce  a diskutuje o nich 

Učitel  - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů 

            - vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou 

            - pozoruje pokrok u všech žáků v hodině 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Žák   -  promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

          -  při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen 

             jedno správní řešení 

          -  poznatky  aplikuje v praxi 

Učitel – se zajímá o náměty  

           - klade otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 

 Žák    -  se učí správnému technologickému postupu při práci 

           -  při komunikaci používá správné technické názvosloví 

           - využívá informační zdroje k získání nových poznatků 

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

           - vede žáky,  aby na sebe brali ohledy 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci    -  pracují ve skupinách 

           -  spolupracují při řešení problémů 

           -  přispívají k diskusi a respektují názory jiných 

           -  učí se věcně argumentovat 

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům 

           - každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

           - dodává žáků sebedůvěru 
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Kompetence občanské 

Žáci    - respektují pravidla při práci 

           -  dokáží přivolat pomoc při zranění 

           -  chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a 

historické   

              dědictví 

           -  projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům 

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

           - dodává žákům sebedůvěru 

           

Kompetence pracovní 

 Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

        -  používá bezpečně a  účinně nástroje, vybavení, materiály 

        -  dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na  ochranu svého        

zdraví a zdraví druhých 

        -  dbá na ochranu životního prostředí 

        -   své znalosti využívá v běžné praxi. 

Učitel  - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

        - pozoruje pokrok při práci v hodině 

        - jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 

        - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Finanční gramotnost  
Charakteristika předmětu 
 

Finanční gramotnost je souhrn kompetencí, které jsou uplatňovány v běžném životě 

a které jsou nezbytné pro aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu. Finanční 

vzdělávání v širším rámci podporuje prevenci proti předlužení a směřuje občany 

k zajištění na stáří. 

Finanční gramotnost je vymezena strukturovanou definicí, na kterou pak navazují 

konkretizované Standardy finanční gramotnosti. Definování finanční gramotnosti proběhlo 

v rámci činnosti meziresortní Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání1 už 

v roce 2006. Následným krokem pak byla příprava Standardů finanční gramotnosti. 

Tyto obsahové a cílové standardy stanovují ideální úroveň finanční gramotnosti pro 

různé věkové skupiny žáků. 

 

 

 

Vymezení pojmu finanční gramotnost 

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a 

aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se 

orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný 

rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní 

situace.“ 

Definice finanční gramotnosti je pak dále strukturována a člení se na několik vzájemně 

prolínajících se složek. Konkrétně se jedná o gramotnost peněžní, gramotnost 
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cenovou a gramotnost rozpočtovou, která zahrnuje dvě specializované složky, správu 

finančních aktiv a správu finančních závazků. 

 

Branná výchova   
Charakteristika 
 

Branná výchova má za úkol rozvíjet u žáků význam prevence i důležitosti obstát samostatně 

v důležité situaci. Pěstovat schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu, posilovat 

odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, naučit se ovládat život zachraňující úkony či 

poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních.  

 

Časová dotace 

Branná výchova je začleněna do těchto vzdělávacích oblastí:  

 Informační a komunikační technologie (1. st.) 

 Člověk a jeho svět (1. st.) 

 Člověk a svět práce (1. st.) 

 Tělesná výchova (1. a 2. stupeň)  

 Výchova k občanství (2. st.) 

 Fyzika (2. st.) 

 Chemie (2. st.) 

 Přírodopis (2. st.) 

 Zeměpis (2. st.) 

 Výchova ke zdraví (2. st.) 

Tak, aby byla dodržena časová dotace 6 - ti vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.  

 

 


