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Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
     
     Základní škola Lovčice je malotřídní školou s výukou do 4. ročníku (dle stávajícímu stavu 
žáků až do 5. ročníku). Její součástí jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Sídlí 
ve dvou sousedních budovách,v centru obce, vedle obecního úřadu,  hlavní historická 
budova je z roku 1900, čemuž odpovídá také její technický stav. Vnitřní, prostorové a 
materiální vybavení školy je však na dobré úrovni, s možností výhledově přebudovat a 
využít dalších prostor na půdě a ve sklepě. Ke škole patří budova tělocvičny s nově 
zrekonstuovanou podlahou. Dále školní zahrada, která je chloubou a slouží k 
environmentální výchově a pořádání akcí,nejen našim žákům, ale veřejnosti a ekologickým 
či mateřským centrům z okolních měst.
     V 1. patře – prostorách školy jsou 3 velké třídy, z nichž dvě slouží k vyučování, každá 
třída má 3 počítače s připojením na internet a odpočinkový kout s kobercem a polštářky 
pro děti. Ve 3. místnosti je školní jídelna s cvičnou kuchyňkou a školní družina. V této 
místnosti je také televize, DVD a video přehávač. V patře se nachází ředitelna, sborovna, na
chodbě žákovská knihovna a dále pak sociální zařízení. 
Žáci přicházejí do školy v rámci jedné budovy z přízemí, kde sídlí MŠ, takže při příchodu dětí
do 1. ročníku nebyl nikdy zaznamenán případ problémů s adaptací na školní prostředí. 
Spousta výchovně-vzdělávacích aktivit školy probíhá právě ve spoupráci žáků a dětí z MŠ a 
ZŠ. Žáci a rodiče znají školu i z dalších akcí, které škola pořádá ve spolupráci s občanským 
sdružení Jordánek, čímž intenzivně pracuje na tom, stát se komunitním centrem obce. 
     Pedagogický sbor ZŠ je tvořen 3 zaměstnanci – 2 plně kvalifikované učitelky a 
vychovatelka školní družiny, která si doplňuje kvalifikaci studiem na vysoké škole. Všichni 
vyučující si stále doplňují vzdělání kurzy s akreditací MŠMT. Ředitelka školy je 
diplomovaným speciálním pedagogem v oboru logopedie – surdopedie. V MŠ a ZŠ vede 
logopedii.
     Škola je plně připravena vzdělávat děti jak nadané, tak děti se SPCHU – v malém počtu 
žáků ve třídě se pedagogové mohou těmto dětem plně individuálně věnovat.V minulých 
letech byli v MŠ i ZŠ žáci integrováni ve spolupráci s SPC Kyjov a SPC Štolcova, Brno. 
     Všichni žáci jsou výhradě z Lovčic, respektujeme počty žáků v okolních obcích a 
chápeme politiku těchto škol udržet si své žáky. Škola nevyvíjí žádný tlak na okolní obce.
     Škola má tříčlennou školskou radu (po jednom zástupci z řad rodičů, obce a školy). 
     Z dalších partnerských subjektů lze jmenovat PPP Hodonín – pracoviště Kyjov, 
ekologická centra VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou, Lesní škola Jezírko Brno, ZŠ 
Nechvalín a ZŠ Bukovany v sousedních obcích a již výše zmiňované OS Jordánek Lovčice. 
Nejdůležitějšími partnery jsou rodiče a zřizovatel – Obec Lovčice, která má velký zájem na 
udržení chodu školy.
     Rodiče se účastní nejen volnočasových aktivit pořádaných školou, ale také plně využívají 
konzultací s pedagogy formou třídích schůzek v trojúhelníku učitel – dítě – rodič. 
Spolupráce s rodiči probíhá na partnerské úrovni, rodiče mohou navštěvovat po ohlášení 
vyučování a účastnit se dnů oteřených dveří. 



     Žáci nejen ve vyučování, ale i o přestávkách využívají odpočinkové kouty ve třídách, 
počítače a školní zahradu. Mají celodenně zajištěn pitný režim. Také  využívají krabičku 
přání, do níž vkládají dopisy se svými názory, odpovědi jsou pak řešeny společně v 
komunitním kruhu v každé třídě. 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Již z motivačního názvu školního vzdělávacího programu – ZŠ Lovčice – ekologie, tradice a 
otevřenost, je možné usuzovat na zaměření školy. 
     Otevřenost všem dětem rodičům a veřejnosti – a to obsahem vzdělávání, 
demokratickými principy, respektování žákovy osobnosti, difernecovaným přístupem, 
vztahy ve škole, širokou nabídkou aktivit, schopnost svobodné a tvůrčí činnosti, 
samostatného myšlení a odpovědnosti za své chování. 
     Ekologie – spřízněnost s přírodou a jejími zákony, chápání globálních vztahů, soulad s 
obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. 
     Tradici lze vyložit ve dvou rovinách – jednak tradice ve smyslu tradičního postavení školy
v obci jako jediného kulturního centra obce. Druhá rovina pojmu tradice je u nás chápána 
jako návrat a poznání tradičního života našich předků – návrat k čistotě a jednoduchosti 
života v minulosti.

V tomto vzdělávacím programu jsme připraveni vzdělávat také žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami – ať už jde o žáky se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním, žáky se sociálním znevýhodněním či naopak žáky mimořádně 
nadané.Výhodou je nízký počet žáků ve třídách, což umožňuje vyučujícím se žákům 
individuálně věnovat. Jde zde především o spolupráci školy, žáka a jeho rodičů. Za nutné 
považujeme stále zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
● po dohodě s PPP či SPC zpracujeme individuální vzdělávací program
● vybereme odpovídající metody a formy práce
● žáci pracují se specifickými učebnicemi a materiály
● žáci mají pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu 

Dále máme stanoveny zásady komunikace učitele s rodiči:
● vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus)
● dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči – (konzultační hodiny)
● popsání situací, chování a příhod s žákem (nehodnotit!)
● uvádění zdrojů svých informací (totéž i rodiče)
● ujasnění si pojmů spolu s rodiči (pravidla hry)
● uvádění konkrétních případů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s ridiči možné



souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl reagovat)
● snaha citlivě rodičům poradit a nabídnut pomoc

Žáci mimořádně nadaní mají možnost úpravy výuky:
● na základě závěrů odborného vyšetření stanovení a realizace individuálního 

vzdělávacího plánu
● doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
● zadávaní specifických úkolů
● zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
● vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech
● účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících, jde-li o poslední ročník, pak

opět formou individuálního vzdělávacího plánu
● na základě komisionální zkoušky přeřazení do vyššího ročníku

   



Přehled vyučovaných předmětů
v ŠVP v ZŠ a MŠ, Lovčice

Roč./
Cel-
kem
hod

Čj Aj Ma Prv Př Vl MEV IKT Hv Vv Pv Tv

1./21 9 1(0) 4 2 - - - - 1 1 1 2

2./22 9 1(2) 5 2 - - - - 1 1 1 2

3./25 8 3 5 2 - - 1 - 1 2 1 2

4./25 7 3 5 - 1 2 1 - 1 2 1 2

5./25 7 3 5 - 2 2 - 1 1 2 1 2

Žáci v 1. - 5. ročníku ŠVP ZŠ a MŠ, Lovčice se budou vyučovat ve 118 hodinách 
týdně.

Pozn.  
Anglický jazyk v 1. ročníku ve šk. roce 2007/2008 je vyučován jako kroužek, od 
šk. roku 2008/2009 je povinným předmětem. Aby žáci, kteří zahájili školní 
docházku v roce 2007/2008 splnili povinných 118 hodin, budou mít ve 2. 
ročníku 2 hodiny anglického jazyka.



Klíčové kompetence

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 
Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další 
celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
 
 
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 
Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci 
prožít úspěch.

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich 
tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž 
má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé 
domácí úkoly. 
 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a 
k řešení problémů

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. 
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan 
ap.).

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci
si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, 
tištěných mediálních a počítačových, včetně Internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným 
způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání Internetu. Při projektových dnech 
používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci
zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce
ve ŠD, branný den, dopravní výchova). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na 
plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 
 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i 
mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 
poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím 
vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.
 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a 
druhých

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. 
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV apod.). Usilujeme, aby 
žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně 
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k 
odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům 
kooperace a týmové práce. 
 
 



KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti  

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na 
pravidla chování vytvořená ve třídách.

Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslícího jedince. Žáky vedeme k 
třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají 
jako zodpovědné osoby. Žáky budeme zapojovat do evropských projektů, kde se prakticky seznámí
s kulturou jiných národů (multikulturní den..., apod.)
 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat 
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu 
sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o 
praktické exkurze. 



Začlenění průřezových témat - 1. – 5. ročník ZŠ Lovčice
   

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy 
aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního 
vzdělávání.

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč  všemi vzdělávacími 
oblastmi . Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Abychom této možnosti využili co nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata 
samostatné vyučovací předměty, ale začleňujeme je do jiných vyučovacích 
předmětů a také realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci 
používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopnosti poznávání
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura ( 1. – 5. 
roč. ), Člověk a jeho svět ( 1. – 3. roč. – Prvouka, 4. – 5. roč. – Přírodověda, Vlastivěda ), 
Matematika, VV, PV, HV, TV. 

Sebepoznání a sebepojetí
Tematický okruh je integrován zejména do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, 
Člověk a jeho svět, Tělesná výchova ( 1. – 5. roč. )

Seberegulace a sebeorganizace
Tematický okruh je integrován do všech vyučovacích předmětů ( např. cvičení 
sebekontroly, sebeovládání , 1. – 5. roč.)
Psychohygiena
Tematický okruh je integrován zejména do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, 
Člověk a jeho svět,Tělesná výchova, Hudební výchova ( 1. – 5. roč. )
Kreativita
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Výtvarná 
výchova, Pracovní výchova a také do projektového vyučování, ve kterém se uplatní i jiné 
vyučovací předměty ( 1. – 5. roč. )

Sociální rozvoj 



Poznávání lidí
Tematický okruh je integrován zejména do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český
jazyk a literatura ( 1. – 5. roč. )
Mezilidské vztahy
Tematický okruh je integrován zejména do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český
jazyk a literatura ( 1. – 5. roč. )
Komunikace
Tematický okruh je integrován do všech vyučovacích předmětů, nejvíce V předmětech 
Anglický jazyk ( 3. – 5. roč. ), Český jazyk a literatura,  Člověk a jeho svět  ( 1. – 5. roč. )
Kooperace a kompetice 
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Člověk a 
jeho svět,Tělesná výchova. Dále je realizován při projektovém vyučování napříč všemi 
vzdělávacími oblastmi, i v rámci komunitních kruhů ( 1. – 5. roč. )

Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura, Matematika a také při problémovém a projektovém vyučování ve všech 
vzdělávacích oblastech ( 1. – 5. roč. )
Hodnoty, postoje, praktická etika
Tematický okruh je integrován  do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura, Tělesná výchova , a při projektovém vyučování napříč všemi vzdělávacími 
oblastmi, a v rámci komunitních kruhů ( 1. – 5. roč. )

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola
Tematický okruh je integrován do vyučovacího  předmětu Člověk a jeho svět
 ( 4. – 5. roč.)
Občan, občanská společnost a stát
Tematický okruh je integrován do vyučovacího  předmětu Člověk a jeho svět
 ( 4. – 5. roč.)
Formy participace občanů v politickém životě
Tematický okruh je integrován do vyučovacího  předmětu Člověk a jeho svět
 ( 4. – 5. roč.)

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Tematický okruh je integrován do vyučovacího  předmětu Člověk a jeho svět
 ( 4. – 5. roč.)

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH



Evropa a svět nás zajímá
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura, Anglický jazyk, ale i do ostatních předmětů při projektovém vyučování ( M,VV, 
PV, HV, TV , 1. – 5. roč. )
Objevujeme Evropu a svět
Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura i v ostatních při projektovém vyučování ( 1. – 5. roč. )
Jsme Evropané
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 5. roč. )

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference 
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 4. - 5. roč. )
Lidské vztahy
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět, Tělesná 
výchova ( 1. - 5. roč. )
Etnický původ 
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 4. - 5. roč. )
Multikulturalita
Tematický okruh je integrován zejména do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět, Český
jazyk a literatura, Anglický jazyk ( 4. - 5. roč. )
Princip sociálního smíru a solidarity
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 5. roč. )

5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy



Tematický okruh je integrován do vyučovacího  předmětu Člověk a jeho svět 
( 5. roč. )
Základní podmínky života
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 4. - 5. roč. )
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 5. roč. )
Vztah člověka k prostředí
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
( 1. – 5. roč. )

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura ( 3. – 5. roč. ) 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura ( 4. – 5. roč. ) 
Stavba mediálních sdělení
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura ( 5. roč. ) 
Vnímání autora mediálních sdělení
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura ( 5. roč. ) 
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura ( 4. – 5. roč. ) 
Tvorba mediálních sdělení
Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět, Český jazyk a 
literatura ( 4. – 5. roč. ) 
Práce v realizačním týmu
Tematický okruh je realizován formou projektů napříč všemi vyučovacími předměty ( 1. – 5.
roč. )



Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je
naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy 
průřezových témat.

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.
Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách, spojených ročníků. Některá témata, 
zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází 
k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy 
knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních 
dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.

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

Kompetence sociální a personální



 vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve 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

Prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe 
důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. 
Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a 
seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, 
ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Český jazyk a literatura
Období:

1. – 3.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

 četba uměleckých, 
populárních a naukových 
textů s důrazem na 
upevňování čtenářských 
dovedností a návyků 

 uplatnění přirozené intonace

 3.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj -rozvoj schopnosti 
poznávání

porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

 komunikační situace: 
omluva, žádost,vzkaz, zpráva

 dialog, mluvčí a posluchač
1. - 3.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – rozvoj schopnosti 
poznávání 

respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru

 výběr vhodných 
komunikačních prostředků a 
výrazů

 zdvořilostní obraty

2. - 3.

osobnostní a sociální 
výchova - kooperace, 
navázání na myšlenku, 
odstoupení od nápadu

pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost

 správné použití slovního 
přízvuku a vhodné intonace

 3.  

v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné tempo 
řeči

 rozvíjení znělého hlasu
 nácvik přiměřeného tempa 

řeči a správného dýchání
1. - 3.  

volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích

 členění jazykového projevu 2. - 3. osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj -

komunikacena základě vlastních zážitků tvoří 
krátký mluvený projev

 souvislé jazykové projevy
 využívání jednoduché 

osnovy
3.

zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním

 dodržování hygienických 
návyků správného psaní

1.- 3.  

píše správné tvary písmen a číslic, 
správně spojuje písmena i slabiky; 
kontroluje vlastní písemný projev

 automatizace psacího 
pohybu

 odstraňování individuálních 
nedostatků písemného 
projevu

 3.  

píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení


 plynulý a úhledný písemný 

projev
2. - 3.  

seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh

 vyprávění pohádky nebo 
povídky, spojování obsahu 
textu s ilustrací

2. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj - kreativita 

rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, člení slova na hlásky, 
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

 hláskosloví, stavba slov, 
nauka o slově

1. - 2.
osobnostní a sociální

výchova - rozvoj
schopnosti poznávání,
paměti a soustředění

porovnává významy slov, zvláště 
slova opačného významu a slova 
významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledává v textu slova 
příbuzná

 slova nadřazená, podřazená, 
souřadná a slova opačného 
významu

 vyjmenovaná slova a slova k 
nim příbuzná

2. - 3.



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Český jazyk a literatura
Období:

1. – 3.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

porovnává a třídí slova podle 
zobecněného významu - děj, věc, 
okolnost, vlastnost

 třídění slov
 seznamování se s některými 

slovními druhy 
2. - 3.

rozlišuje slovní druhy v základním 
tvaru

 ohebné a neohebné slovní 
druhy

2. - 3.

užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves

 souvislý mluvený projev
 význam slov

2. - 3.  

spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými 
spojovacími výrazy

 věta a souvětí 
 spojky a jejich funkce, 

spojovací výrazy
2. - 3.  

rozlišuje v textu druhy vět podle 
postoje mluvčího a k jejich vytvoření 
volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

 druhy vět podle postoje 
mluvčího výběr vhodných 
jazykových prostředků

2. - 3.  

odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po 
tvrdých a měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; slova se 
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě; 
slova s ú/ů; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních
jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování

 znalost správného pravopisu 
dle očekávaného výstupu 

2. - 3.  

čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty 
přiměřeného věku 

 reprodukce textu
 přednes básně nebo úryvku 

prózy
1. - 3. osobnostní a sociální

výchova – osobnostní
rozvoj - kreativitavyjadřuje své pocity z přečteného 

textu  líčení atmosféry příběhu  3.

rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, 
odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění

 základy literatury - poezie 
(pojmy: báseň, rým, sloka, 
přednes), próza (pojmy: 
pohádka, povídka, postava, 
děj, prostředí) 

 3.  

pracuje tvořivě s literárním textem 
podle pokynů učitele a podle svých 
schopností

 volná reprodukce textu 
dramatizace pohádky, 
povídky nebo básně

1. - 3.



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Český jazyk a literatura
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas

  uvědomělé plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů

  tiché čtení s porozuměním
4. - 5.  

rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném pro daný 
věk, podstatné informace 
zaznamenává

  vyhledávání klíčových slov, 
pozorné vnímání 
podrobností a hledání jejich 
významu v celku

4. - 5.  

posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení   orientace v textu 4. - 5.  

reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta

  vystižení jádra sdělení
  orientace v naučných 

textech přiměřených věku
4. - 5.  

vede správně dialog, telefonický 
rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku

  pravidla dialogu 4. - 5.

rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě

  porovnávání názorů, 
tolerance

  řešení konfliktních situací
4. - 5.

mediální výchova – 
fungování a vliv médií ve 
společnosti

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy,
a tempo podle svého komunikačního 
záměru

  členění vět, frázování, síla a 
barva hlasu

4. - 5.  

rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace

  spisovná, hovorová a 
nespisovná mluva

4.  

rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary

  spisovné tvary slov v 
psaném a mluveném projevu

5.  

píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační 
žánry

  orientace ve stavbě textu
  členění na odstavce

4.- 5.

sestaví osnovu vyprávění a na jejím 
základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti

  pravidla sestavování osnovy
  členění příběhu

4. - 5.  

porovnává významy slov, zvláště 
slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová

  význam slov, slova 
jednovýznamová a 
mnohovýznamová, slova 
opačného a stejného 
významu

4.  

rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a 
koncovku

  stavba slova 4. - 5.  

určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

  slovní druhy a jejich třídění
  tvary slov
  mluvnické kategorie sloves a

podstatných jmen

4. - 5.  

vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici 
označuje základ věty

  práce s větou 4. - 5.  



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Český jazyk a literatura
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v 
souvětí

 výstavba věty, základní větné
členy

 věta jednoduchá, souvětí
 smysluplné uspořádání vět 

jednoduchých do souvětí 

4. - 5.  

užívá vhodných spojovacích výrazů, 
podle potřeby projevu je obměňuje   rozmanité spojovací výrazy 4. - 5.  

píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách

  vyjmenovaná slova práce se 
skupinami slov s y/ý uvnitř 
slov hledání a dotváření slov 
příbuzných

4. - 5.  

zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu   shoda přísudku podmětem 5.  

vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je

  zážitkové čtení a 
naslouchání

  nalézání příčin věcí a 
porozumění jim

4. - 5.

volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text 
na dané téma

  tvořivé činnosti s literárním 
textem volná reprodukce, 
dramatizace textu, ilustrace 
k přečtenému, vystižení děje

  vlastní tvorba na libovolné 
téma

4. - 5.

rozlišuje různé typy uměleckých textů

  druhy a žánry dětské 
literatury

4.

  literatura umělecká a věcná 
  literatura v proměnách času 
  lidová slovesnost

5.

při jednoduchém rozboru literárních 
textů používá elementární literární 
pojmy

  literární pojmy: 
 přirovnávání, básnické 

výrazy, přenesené výrazy, 
zastaralé výrazy

 verš, rým

4. - 5.  

projevuje somatické dovednosti a 
kombinuje je za účelem vyjádření 
vnitřních stavů a emocí vlastních i 
určité postavy

  psychosomatické 
dovednosti (práce s dechem,
správné tvoření hlasu, držení
těla, verbální a neverbální 
komunikace)

4. - 5.

pracuje s pravidly hry a jejich 
variacemi, dokáže vstoupit do role a v
herní situaci přirozeně a přesvědčivě 
jednat

  herní dovednosti (vstup do 
role)

  sociálně komunikační 
dovednosti 

  dodržování pravidel hry

4. - 5.

osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, 
praktická etika



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Český jazyk a literatura
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

pracuje ve skupině na vytvoření 
menšího inscenačního tvaru a využívá
přitom různých výrazových 
prostředků,
prezentuje inscenační tvar před 
spolužáky a na základě sebereflexe a 
reflexe spolužáků a učitele na něm 
dále pracuje, sleduje a hodnotí 
prezentace svých spolužáků

  dramatická situace, příběh 
(řazení situací v časové 
následnosti)

4. - 5.



Matematika a její aplikace

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním 
vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 

Vzdělávací obsah:

 žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, 
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a 
významové porozumění (umět propojit s reálnou situací), učí se získávat číselné údaje 
měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním, seznamují se s pojmem proměnná 
a s její rolí při matematizaci reálných situací

 žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají 
podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné 
polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, 
obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev 

 důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a 
problémy, při nichž je nutné uplatnit logické myšlení 

Zařazená průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova
Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, okruhu Osobnostní rozvoj jsou to 

části „Rozvoj schopnosti poznávání“ a „Kreativita“.

Kompetence k učení

 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 
organizovat a řídit vlastní učení

 rozvíjet paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 
matematických vzorců a algoritmů

 rozvíjet kombinatorické a logické myšlení žáků, jejich kritické usuzování a srozumitelnou a 
věcnou argumentaci 

 rozvíjet abstraktní a exaktní myšlení žáků osvojováním si a využíváním základních 
matematických pojmů a vztahů 

 vytvářet zásobu matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)



Kompetence k řešení problémů

 vést žáky k tomu, aby využívali matematické poznatky a dovednosti v praktických 
činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace

 provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volba správného postupu 
k vyřešení problému 

 vést žáky k ověřování správnosti řešení problému

Kompetence komunikativní

 vést k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
symboliky, k provádění rozborů a zápisů při řešení úloh

Kompetence sociální a personální

 rozvíjet spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace 
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi

 individuálním přístupem budovat důvěru žáka ve vlastní schopnosti a jeho samostatný 
rozvoj

Kompetence pracovní

 naučit žáky soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení 

 rozvíjet u nich systematičnost, vytrvalost a přesnost

 vytvářet dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusů

Oblast:

Matematika a její aplikace
Předmět::

Matematika a její aplikace
Období:

1. – 3.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

 manipulace s předměty 
 počítání prvků

1.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj - rozvoj schopnosti 
poznávání

čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti

 čtení a zápis čísel 
 vztahy větší, menší, rovno a  
 znaménka > ,<, =

1. - 3.

užívá lineární uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné ose

 orientace na číselné ose   
 pojmy: před, za, hned před, 

hned za, mezi 
 určování stovek, desítek a 

jednotek

1. - 3.



Oblast:

Matematika a její aplikace
Předmět::

Matematika a její aplikace
Období:

1. – 3.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

 sčítání a odčítání v oboru 0-
20 bez přechodu přes 10 a s 
přechodem přes 10

1. - 2.

 sčítání a odčítání v oboru 0-
100 

 násobení a dělení v oboru 
malé násobilky (násobilka 1, 
2, 3, 4, 5,)

2.- 3.

 sčítání a odčítání v oboru 0-
1000 

 násobení a dělení v oboru 
malé násobilky (násobilka 6 -
10)

3.

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
a modeluje osvojené početní operace

 slovní úlohy ze života dětí s 
užitím osvojených početních 
operací

2. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj - kreativita

orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody jednotek času

 určování času, převádění 
jednotek času

2. - 3.  

popisuje jednoduché závislosti z 
praktického života

 seznámení se symboly, 
matematickými značkami a 
zápisy 

 orientace a čtení 
matematických zápisů

1. - 3.  

doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel

 pohyb ve čtvercové síti, na 
číselné ose 

 práce s údaji (jízdní řád, 
ceník)

2. - 3.  

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 
popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa;nachází v realitě 
jejich reprezentaci

 vyhledávání  určitých tvarů v 
okolí 

 třídění předmětů podle 
tvaru 

 rovinné útvary: trojúhelník, 
čtverec, obdélník a kruh

1.

 tělesa - krychle, kvádr, koule 2. - 3.

porovnává velikost útvarů, měří a 
odhaduje délku úsečky

 bod, přímka, polopřímka a 
úsečka – měření v cm a mm

2. - 3.  

rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině

 modelování geometrických 
útvarů podle zadání

1. - 3.

 osobnostní a 
sociální výchova –
osobnostní rozvoj
- rozvoj 
schopnosti 
poznávání



Oblast:

Matematika a její aplikace
Předmět::

Matematika a její aplikace
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení

 principy asociativnosti a 
komutativnosti

4.-5.  

provádí písemné početní operace v 
oboru přirozených čísel

 sčítání a odčítání čísel do 
100000 

 velká násobilka 
 písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným 
číslem 

 dělení jednociferným číslem 
 dělení se zbytkem v oboru 

přirozených čísel

4.  

 sčítání a odčítání čísel do 
milionu 

 písemné násobení 
jednociferným až 
čtyřciferným číslem 

 dělení dvojciferným číslem

5.  

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v oboru 
přirozených čísel

 zaokrouhlování na 1000, 
100, 10 

 kontroly výpočtů
4. MV 

EV 

 zaokrouhlování na 1 000 
000,  

 100 000, miliardy, kontroly 
výpočtů

5. MV
EV 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém 
oboru přirozených čísel

 slovní úlohy s jednou a se 
dvěma početními operacemi

4.-5.  MV
 EV

vyhledává, sbírá a třídí data  práce s daty 4.-5.
 MV
OSV

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

 diagramy, grafy, tabulky, 
jízdní řády

4.
 OSV
MV

narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici), užívá jednoduché 
konstrukce

 práce s geometrickými 
útvary

4.  

 rýsování rovnostranného a 
rovnoramenného 
trojúhelníku

5.  

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí 
délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran

 délka úsečky, jednotky délky 
a jejich převody, obvod 
mnohoúhelníku, obrazce

4.  

sestrojí rovnoběžky a kolmice  rovnoběžky, různoběžky, 
kolmice

4.  

určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu

 obsah čtverce, obdélníku, 
trojúhelníku 

 jednotky obsahu
5.  

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a
určí osu souměrnosti útvaru 

 osová souměrnost 4.  



Oblast:

Matematika a její aplikace
Předmět::

Matematika a její aplikace
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

překládáním papíru

řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy a problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské 
matematiky

 slovní úlohy s netradičními 
postupy

4.-5.
OSV – osobnostní rozvoj - 
kreativita



 Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho 
obsahem je celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Zařazená průřezová témata

Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, okruhu Osobnostní rozvoj jsou to 
části „Rozvoj schopností poznávání“, „Sebepoznání a sebepojetí“, „Seberegulace a 
sebeorganizace“, „Psychohygiena“. Z tématického okruhu Sociální rozvoj jsou to části „Poznávání 
lidí“, „Mezilidské vztahy“ a z tématického okruhu Morální rozvoj část „Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti“.

Z průřezového tématu Výchova demokratického občana je to okruh „Občanská společnost 
a škola“.

Z průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
tématický okruh „Evropa  a svět nás zajímá“.

Z průřezového tématu Multikulturní výchova okruhy „Kulturní diference“, „Lidské vztahy“.

Z průřezového tématu Environmentální výchova okruhy „Ekosystémy“, „Základní 
podmínky života“.

Takto pojatý předmět vyžaduje i velkou škálu forem realizace. Často začleňujeme 
krátkodobé projekty.  V tomto vyučovacím předmětu obzvlášť často navazujeme na náš název a 
především obsah ŠVP - „Tradice, ekologie a otevřenost“.  Při pobytech venku  – ať už na školní 
zahradě či v blízkém okolí - v sadech, v lese, u rybníku - ve zdravotně příznivém prostředí 
využíváme možností, které nabízí okolní terén. Člověk a jeho svět však samozřejmě realizujeme 
také prostřednictvím dlouhodobých (celoročních) ročníkových nebo celoškolních projektů – 
ročních témat, které si náš  pedagogický sbor, včetně propojení s MŠ,  každoročně již v červnu 
předešlého školního roku na závěrečné pedagogické radě připravuje a následně v srpnu na pdg 
radě schvaluje.

Jednotlivé části vyučovacího předmětu se snažíme během dne, či týdne vhodně propojovat 
a reagovat na aktuální témata. 

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět 
směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 
organizovat a řídit vlastní učení

 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků



 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 

 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

 vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a 
chápat problémy a nesrovnalosti

 ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 
ověřování a srovnávání 

 vést žáky k ověřování správnosti řešení problému

Kompetence komunikativní

 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na 
lidskou společnost, přírodní jevy a historické události

 seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 
(kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální

 vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání 
informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného či přírodovědného 
charakteru 

 předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich 
dodržování 

 individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

Kompetence občanské

 na základě příkladů z historie, ale i současnosti, či situací z blízkého okolí, školních situací, 
vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

 vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 
environmentálních problémů

 ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku

Kompetence pracovní

 seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů 

 poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci 



 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu nebo jim umožnit hledat
vlastní postup

Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

1. – 3. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty

 základní funkce počítače 
práce s myší a klávesnicí 

1. - 3.

osobnostní a sociální 
výchova - rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
 
 
 

práce s počítačem  výukové programy 1. - 3.

vyhledává informace  na portálech, v 
knihovnách a databázích

 práce s informací, její 
vyhledávání

2. - 3.

vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na 
určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí,
začlení svou obec do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, 
pozoruje a popíše změny v nejbližším 
okolí, obci,
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a rozmanitost

 práce s plánem své obce 
 osobní bezpečí
 nebezpečné situace 

2. - 3.

 název obce a jejích částí 
 význačné orientační body, 

historická a památná místa v
obci

2. - 3.

 rozdíly mezi městským a 
vesnickým prostředím 

2. - 3.

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi

 rodina, domov, vlast vztahy 
mezi členy rodiny, pravidla 
rodinného života: práva a 
povinnosti jejich členů

1. - 2.

odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností

 pracovní činnosti lidí: tělesná
a duševní práce   

 různá povolání 
 volný čas a jeho využití

2. - 3.  

projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků, k jejich 
přednostem i nedostatkům

 vztahy mezi lidmi 
 osvojování vhodného 

chování k ostatním 
spolužákům 

1. - 3.

osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj –
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti

využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti

 základní orientace v čase 
      den, 
týden, 
měsíc, rok 
minulost, 
přítomnost
a 
budoucnos
t

1. - 3.

pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné 

 kultura a historie naší obce, 
města

2. - 3.
osobnostní a sociální 



Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

1. – 3. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

události regionu, interpretuje některé
pověsti nebo báje spjaté s místem, v 
němž žije,
uplatňuje elementární poznatky o 
sobě, rodině a činnostech člověka, o 
lidské společnosti, soužití, zvycích a o 
práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

výchova – sociální rozvoj – 
mezilidské vztahy

 proměny způsobu života v 
minulosti a přítomnosti

2. - 3.

pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích

 charakteristika ročních 
období, pozorování změn 
počasí 

 reakce rostlin a živočichů na 
roční období

1. – 3.
 

roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

 rozlišení živé a neživé 
přírody 

 základní význam vody, 
vzduchu, ohně a půdy 

 podmínky života na Zemi

2. - 3.

provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné 
a rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů

 pozorování a porovnávání 
vlastností vody, vzduchu, 
přírodnin

2. - 3.

 
 uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle;projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

 lidské tělo 
 péče o zdraví  
 správná životospráva

1. - 3.

dodržuje zásady bezpečného chování 
tak, aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných

 první pomoc 
 pravidla chování ve škole dle

školního řádu
3.  

chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné dítě

 osobní bezpečí krizové 
situace a situace 
hromadného ohrožení 

1. - 3.  

uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu

 znalost pravidel silničního 
provozu

1. - 3.  

reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech

 správné a bezpečné chování 
při mimořádných událostech

1. - 3.  

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování  příprava jednoduché tabule 1. - 3.  

chová se vhodně při stolování  pravidla stolování, vhodné a 
nevhodné chování při jídle

1. - 3.  



Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

1. – 3. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností

 pracovní činnosti lidí: tělesná
a duševní práce   

 různá povolání 
 volný čas a jeho využití

2. - 3.

 
osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj –
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti

Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

4. – 5. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině a 
státu

 orientace v místě a prostoru 4.  

určí světové strany v přírodě i podle 
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě,
rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map, vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí

 práce s kompasem a mapou, 
 určování světové strany v 

přírodě
4.  

 orientace podle náčrtů, 
plánů a map 

 zeměpisné pojmy
4.- 5.

environmentální výchova -
vnímání vztahů člověka a 
přírody

vyhledává typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického,
určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině a 
státu,
určí světové strany v přírodě i podle 
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

 ČR - zeměpisné, 
hospodářské, politické a 
zemědělské údaje

 orientace v místě a prostoru

4.
výchova demokratického 
občana – občanská 
společnost a škola
 

 práce s kompasem a mapou, 
 určování světové strany v 

přírodě
4.  

orientuje se na mapě, vyhledává státy  Evropa - státy a města 5.  

zprostředkuje ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v 
naší vlasti i v jiných zemích

 předávání osobních 
zkušeností z cest

5. multikulturní výchova – 
kulturní diference

rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam

 ČR - státní zřízení, orgány 
státní moci, státní symboly, 
významné osobnosti naší 
politiky

4.

výchova demokratického 
občana – formy 
participace občanů v 
politickém životě



Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

4. – 5. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci,
rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, obhájí při konkrétních 
činnostech své názory, popřípadě 
připustí svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení se 
spolužáky

 mezilidské vztahy, pravidla 
slušného chování

4.
osobnostní a sociální 
výchova –sociální rozvoj – 
poznávání lidí

 pravidla dialogu, 
komunikace

4.- 5.

osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, 
praktická etika

rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už tolerovat 
nemohou, a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické 
principy

 lidská práva a práva dítěte 4.

 výchova demokratického 
občana – principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování

rozlišuje základní formy vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích

 základní formy vlastnictví 
 peníze a jejich používání

4.  

poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a 
některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí 
obce 

 základní globální problémy 4. environmentální výchova –
vztah člověka k prostředí

využívá archivů, knihoven, sbírek 
muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti, 
zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, nemovitých 
i movitých kulturních památek

 obrázky našich dějin, český 
stát, Velká Morava

4.  

rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

 Přemyslovci, Lucemburkové, 
Jagellonci, Habsburkové

4.- 5.  

srovnává a hodnotí na vybraných 
ukázkách způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních 
specifik

 vznik ČSR, vznik ČR, území 
českého státu v proměnách 
času, tradice

5.  

objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů

 historický přehled - znalost 
významných dní v roce

4.- 5.  

objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka

 živá a neživá příroda, vztahy 4.
 environmentální výchova 
– vztah člověka k prostředí

vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti 
vesmíru souvislost s rozdělením času 
a střídáním ročních období

 Země, vesmír 4.- 5.  



Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

4. – 5. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí,
porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na 
konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a 
atlasy

 fauna a flora v jednotlivých 
podnebných pásech, 
přizpůsobivost organismů

4.

 environmentální výchova 
- ekosystémy
 environmentální výchova 
– základní podmínky života

 dělení organismů, práce s 
atlasy a klíči

4.- 5.

zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat

 člověk a příroda - ekologie 5.

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

 pokusy- postup práce, 
výstupy

4.  

využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého způsobu 
života

 péče o zdraví, lidské tělo - 
orgány

5.

 osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – sebepoznání a 
sebepojetí

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života a orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození

 vývoj člověka - etapy vývoje 4.  

účelně plánuje svůj čas pro učení, 
práci, zábavu a odpočinek podle 
vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob

 denní režim - plánování, 
uspořádání času

4.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena

uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících 
mimořádné události

 chování v krizových situacích 5.
 osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj - psychohygiena

předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek

 drogy - prevence, návykové 
látky

5.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – seberegulace a 
sebeorganizace

uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou zdraví a
jeho preventivní ochranou

 zdravotní osvěta 4.  

ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc

 poskytnutí první pomoci, 
prevence úrazů

4.- 5.  

uplatňuje ohleduplné chování k 
druhému pohlaví a orientuje se v 
bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v 

 sexuální výchova 5.  osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj – 
poznávání lidí, mezilidské 
vztahy



Oblast:

Člověk a jeho svět
Předmět::

Člověk a jeho svět
Období:

4. – 5. 

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

daném věku

ovládá a aktivně využívá výukové 
programy

 základy tvorby referátu a 
typografická pravidla

4.- 5.



     Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika vzdělávací oblasti

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích 
předmětech – český jazyk a literatura, anglický jazyk. Všechny tyto vyučovací předměty mají 
společné hlavní cíle – vybavit žáky  dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny 
oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického 
myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je 
bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku 
přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory):
 Anglický jazyk
 Český jazyk a literatura

Zařazená průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Z tématického okruhu Osobnostní rozvoj část „Rozvoj schopnosti poznávání“ (dovednosti 
pro učení a studium), z tématického okruhu Sociální rozvoj části „Komunikace“ a „Kooperace a 
kompetice“, z tématického okruhu Morální rozvoj část „Hodnoty, postoje, praktická etika“ 
(schopnost vyjádřit vlastní postoj).

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Z tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a zvyky 
tradice národů Evropy).

Multikulturní výchova

Tématický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání 
druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem).

Mediální výchova

Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality a Tvorba mediálního sdělení.



   Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk je vyučován v prvním až pátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování 
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů 
průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je 
poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci 
s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým 
podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka probíhá vždy v celém ročníku 
najednou. Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových 
kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:

Kompetence k učení 

 pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život

 propojovat probraná témata a jazykové jevy

 samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině

Kompetence k řešení problémů 

 řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem

 naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba

Kompetence komunikativní

 porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

 umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 

 rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce

 využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu

Kompetence sociální a personální

 v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

 dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování

 spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu

Kompetence občanské

 získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi



Kompetence pracovní

 samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem

 využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí

Cílem předmětu anglický jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných 
konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak 
schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou 
deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, 
jednoduchých básniček a podobně, sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme teprve 
tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura (např. časování 
sloves). 

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Anglický jazyk
Období:

1.-3.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

vyslovuje a čte foneticky správně v 
přiměřeném rozsahu slovní zásoby

 čísla (1-20), základní 
fonetické značky

 slovní zásoba z tématických 
celků

1.-3.

osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj -

komunikace

rozumí jednoduchým pokynům a 
větám, adekvátně na ně reaguje

 pozdravy a rozloučení, 
představování se, vyjádřit 
souhlas a nesouhlas, sdělení 
záliby, reakce na pokyny

1.-3.

rozlišuje grafickou a mluvenou 
podobu slova

 abeceda (spelling) 
 četba z jednoduchých 

autentických textů
 psaní tematické slovní 

zásoby
 používání slovníku

1.-3.

pochopí obsah a smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě vyslovované 
konverzace dvou osob s dostatkem 
času pro porozumění

  otázka, zápor, rozkazovací 
způsob, vyjádření libosti, 
nelibosti, dovednosti, 
vyjádření domněnky, jistoty

 osobní zájmena

1.-3.

používá abecední slovník učebnice  abeceda, hláskování (své 
jméno)

1.-3.



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Anglický jazyk
Období:

4.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám se vztahem k 
osvojovaným tématům

Po pořádek slov ve větě, synonyma, 
antantonyma, kontext, popis místa
odl odlišnosti českého a
a a anglického slovosledu 
če tvorba autentického textu - volný 
přepřeklad

4. - 5.

multikulturní výchova -
multikulturalita

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) 
a využívá je při své práci

 slovní zásoba z tématických celků
 četba autentického textu
 poslech a sledování, práce 

s internetem, chápání slov 
v kontextu

4. - 5.

čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

 četba textu z učebnice, fonetický 
zápis, vázání slov, znělost, 
neznělost (základní slovní zásoba)

4. - 5.

vyhledá v jednoduchém textu 
potřebnou informaci a vytvoří 
odpověď na otázku

 odvození významu slova z 
kontextu

 tvorba otázky a záporu
 porovnání zvyků a tradic v ČR a v 

anglicky mluvících zemích 

4. - 5.

používá dvojjazyčný slovník  četba autentického textu, četba 
pohádek

4. - 5.



Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Anglický jazyk
Období:

4.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

sestaví gramaticky a formálně 
správně jednoduché písemné 
sdělení, krátký text a odpověď na 
sdělení, vyplní své základní údaje do 
formulářů

 jednoduchá sdělení, omluva, 
žádost, popis umístění, určení 
předmětu ve třídě 

 tvorba množného čísla 
podstatných jmen, přivlastňovací 
a ukazovací zájmena, určení 
polohy předmětů

4. - 5.

reprodukuje ústně i písemně obsah 
přiměřeně obtížného textu a 
jednoduché konverzace

 vypravovat a zahrát pohádku, hrát
hru slovní zásoba z tématických 
celků

4. - 5.

obměňuje krátké texty se 
zachováním smyslu textu

 tvoření slov, slova stejného a 
opačného významu, význam slov v
kontextu

 porovnávání smyslu textů
 reprodukce čteného a slyšeného 

textu

4. - 5.

aktivně se zapojí do jednoduché 
konverzace, pozdraví a rozloučí se s 
dospělým i kamarádem, poskytne 
požadovanou informaci

 pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích - pozdrav, 
poděkování, představení

 reakce na otázky, čas a směr, 
cesta

4. - 5.



Umění a kultura

Charakteristika vyučovacích předmětů hudební a výtvarná výchova
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech 

hudební výchova a výtvarná výchova. Cílem je rozvoj estetického cítění, osvojení zásad kulturního 
chování, pozitivní postoj k uměleckým dílům a vybavení žáka praktickými schopnostmi.

Zařazená průřezová témata

Do tohoto vyučovacího předmětu jsme zařadili také některé části průřezových témat. 
Z tématu Osobnostní a sociální rozvoj, tématického okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části 
„Rozvoj schopnosti vnímání“, „Sebepoznání a sebepojetí“, „Psychohygiena“ a „Kreativita“. 
Z tématického okruhu Sociální rozvoj jde o část „Kooperace a kompetice“.

Z tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je zde zařazen 
tématický okruh „Evropa a svět nás zajímá“.

Z tématu Multikulturní výchova části tématických okruhů „Kulturní diference“, „Lidské 
vztahy“, „Etnický původ“ a „Multikulturalita“.

Z tématu Environmentální výchova, tématického okruhu „Lidské aktivity“ část zabývající se
ochranou přírody a kulturních památek a z tématického okruhu „Vztah člověka k prostředí“  část 
prostředí a zdraví.

Z tématu Mediální výchova, tématické okruhy „Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení“
a „Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality“. Integrací těchto oblastí chceme žákům otevřít 
co největší prostor pro osvojování si světa estetickým účinkem, pro vnímání umění a kultury 
v nejširším smyslu slova.

Při realizaci tohoto předmětu proto upřednostňujeme návštěvy kulturních akcí, literární 
čítárny, krátkodobé projekty, v jejichž rámci se žáci seznamují s jedním uměleckým obdobím, 
výtvarnou technikou, hudebním žánrem apod. 

Podrobný přehled časové dotace předmětu je uveden v učebním plánu tohoto školního 
vzdělávacího programu.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu Umění a kultura směřují 
k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti hudební
a výtvarné a aby s nimi dovedli zacházet

 ukázat žákům, že přehled v oblasti umění a kultury jim umožní prožitky z těchto oborů 
lidské činnosti intenzivněji prožívat

Kompetence k řešení problémů

 vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj 
názor byli schopni obhájit 



 předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek 
prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě 

Kompetence komunikativní

 vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci 
využívali 

 ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek 
a vhodně na něho reagovat může být přínosem 

 poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému 
projevu 

Kompetence sociální a personální

 vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích 

 ukázat dětem potřebu spolupráce, důležitost úkolů (rolí), které v týmu plní

 předvést dětem na příkladech z výtvarné a hudební výchovy nezbytnost přebírání 
zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování

 na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru 

Kompetence občanské

 vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a 
historické dědictví 

 budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost

 vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění a dalších aktivit 

Kompetence pracovní

 vysvětlit žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat 

 objasnit žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby

Oblast:

Umění a kultura
          Předmět::

Hudební výchova
Období:

1. - 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

Zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase

Správné dýchání, výslovnost, tvorba 
tónu     ( hlasová a dechová cvičení ), 
rozšiřování hlasového rozsahu

1.- 3.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

Hudební a rytmické hry, hra na tělo  1. - 3.



Oblast:

Umění a kultura
          Předmět::

Hudební výchova
Období:

1. - 5.
Využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře

Hra na Orfeovy a jiné nástroje 1. - 3.

Reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku,
směr melodie

Pohybové vyjádření hudby, taktování, 
jednoduché taneční kroky

1. - 3.

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
dynamické změny v proudu znějící 
hudby

Poslech hudebních ukázek, tvoření 
vlastní melodie, tónů 

1. - 3.

Rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální a instrumentální  

Ukázky různých hudebních stylů 
( píseň lidová, umělá, ukolébavka, 
pochod, taneční hudba

1. - 3      Mediální výchova

Oblast:

Umění a kultura

Předmět::

Hudební výchova
Období:

4.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje 
k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní

 hra na hudební nástroje- 
reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten, keyboardů apod.

4. - 5.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj 
– sebepoznání a sebepojetí 

rozpozná hudební formu jednoduché 
písně či skladby

 hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský 
hlas a hudební nástroj, 
hudební styly a žánry - hudba 
taneční, pochodová, 
populární, ukolébavka apod. 

4. - 5.

výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Evropa a 
svět nás zajímá

vytváří v rámci svých individuálních 
dispozic jednoduché předehry, mezihry 
a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace

 rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební improvizace
- s využitím tónového 
materiálu písně, hudební 
doprovod (akcentace těžké 
doby v rytmickém doprovodu, 
ostinato, prodleva), hudební 
hry (ozvěna, otázka – 
odpověď), jednodílná písňová 
forma (a – b)

4. - 5.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj 
- kreativita



Oblast:

Umění a kultura

Předmět::

Hudební výchova
Období:

4.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z určitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické změny

 kvality tónů - délka, síla, barva,
výška, vztahy mezi tóny - 
souzvuk, akord, hudební 
výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným 
sémantickým nábojem- 
rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast a gradace, 
pohyb melodie (melodie 
vzestupná a sestupná), 
zvukomalba, metrické, 
rytmické, dynamické, 
harmonické změny  
v hudebním proudu 

4. - 5.  

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

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

4. - 5. multikulturní výchova – 
kulturní diference



Oblast:

Umění a kultura
Předmět::

Výtvarná výchova
Období:

1.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy,barvy,objekty); 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

 různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování: kresba, 
modelování a malba 

 hra s barvou 
 experimentování s různými 

výrazovými prostředky a 
materiály

1.-3.  



Oblast:

Umění a kultura
Předmět::

Výtvarná výchova
Období:

1.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich kombinace

 1.-3.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj 
- kreativita

vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

 1. -3.

interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

 vnímání, pozorování a 
poznávání vlastností objektů a 
různých tvarů

 manipulace s objekty
 kompoziční zákonitosti 

1. -3. multikulturní výchova - 
multikulturalita

na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

 vyjádření svého názoru a 
schopnost diskuse nad 
výtvarným dílem, svým či 
jiných

1. - 3. osobnostní a sociální 
výchova

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení 
vlastních životních zkušeností i na 
tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší 
sociální vztahy

 prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních 
zkušeností - manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru, akční tvar
malby a kresby

4. - 5.

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě

 reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly - vizuálně obrazná 
vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových a 
vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly; smyslové 
účinky vizuálně obrazných 
vyjádření - umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film, 
tiskoviny, televize, 
elektronická média, reklama

4. - 5.

osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky 
(včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

 přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením - hledisko jejich 
vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko 
jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém 
vnímání)

4. - 5.



Oblast:

Umění a kultura
Předmět::

Výtvarná výchova
Období:

1.-5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim 
jako ke zdroji inspirace

 osobní postoj v komunikaci - 
jeho utváření a zdůvodňování; 
odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a 
přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se dítě pohybuje; jejich
porovnávání s vlastní 
interpretací

4. - 5.

mediální výchova – 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality

nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

 komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření - 
v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky a 
v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje (ve škole i mimo 
školu); vysvětlování výsledků 
tvorby podle vlastních 
schopností a zaměření, 
proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i 
děl výtvarného umění

4. - 5.

multikulturní výchova – 
etnický původ

při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné )

 linie, tvary, objemy, světlostní 
a barevné kvality, textury - 
jejich jednoduché vztahy 
(podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v 
ploše, objemu a prostoru

  4. - 5. environmentální výchova

užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku :
v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy, v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální postup, v 
prostorovém vyjádření uspořádání 
prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

 pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, akční tvar malby a 
kresby, landart

4. -5.



Člověk a zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět tělesná výchova si klade za cíl vést žáky k hledání, pochopení a ochraně 
zdraví, neboť zdraví člověka je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život.               

Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Tělesná výchova  
vede žáky k hledání krásy v sobě i kolem sebe, estetice pohybu, výchově ke zdraví, zdravému 
životnímu stylu, správnému držení těla, posilování svalstva, aby se  maximálně přispělo ke 
zdárnému vývoji dítěte. 

Významným rysem vyučovacího předmětu se stává dobrovolné zařazení pohybových 
činností do každodenního režimu žáků, rozpoznání a následná podpora individuálních tělesných 
schopností žáků. Dále pak předmět přináší  orientaci v názvosloví, žáci jsou schopni ho použít 
v praxi,  vědí, co je to fair - play chování a při tělesných či sportovních  aktivitách se pravidly tohoto
chování řídí.. Jde o cestu k objevování projevů autonomie, tělesné i duševní pohody, vnímání 
prožitku.

Jsou zde zařazeny vzdělávací obory:

 výchova ke zdraví

 tělesná výchova 

 průřezová témata

 environmentální výchova

Zařazená průřezová témata

Do tohoto vyučovacího předmětu jsme zařadili také některé části průřezových témat.       
Z tématu Osobnostní a sociální rozvoj, tématického okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části 
„Rozvoj schopnosti vnímání“, „Sebepoznání a sebepojetí“, „Psychohygiena“ a „Kreativita“. 
Z tématického okruhu Sociální rozvoj jde o část „Kooperace a kompetice“.

Z tématu Multikulturní výchova části tématických okruhů „Kulturní diference“, „Lidské 
vztahy“, „Etnický původ“ a „Multikulturalita“.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti tělesné 
výchovy a aby s nimi dovedli zacházet 

 ukázat žákům, že přehled v  kultuře a sportu jim umožní prožitky z těchto oborů lidské 
činnosti intenzivněji prožívat

Kompetence k řešení problémů

 vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení sportovních výkonů postupovali uvážlivě, tak aby



svůj názor byli schopni obhájit 

 předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek 
prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě 

Kompetence komunikativní

 vést žáky k tomu, aby vnímali i neverbální vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali 

 ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický vjem  a 
vhodně na něho reagovat,  může být přínosem 

 poskytnout  žákům  dostatečný prostor k jejich vlastnímu pohybovému a sportovnímu 
projevu

 

Kompetence sociální a personální

 vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních a sportovních akcích 

 ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost úkolů (rolí), které v týmu 
plní

 předvést dětem na příkladech z  tělesné výchovy a sportu nezbytnost přebírání zkušeností 
druhých lidí pro vlastní zdokonalování

 na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru

Kompetence občanské

 vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše sportovní tradice 

 budovat v dětech pozitivní postoj ke sportu

 vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do sportovního dění a aktivit 

Kompetence pracovní

 vysvětlit žákům, jak správně používat sportovní nářadí a náčiní 

 objasnit žákům základní pravidla pro pohybový prožitek hudby

 zejména při sportovních aktivitách žákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i druhých 

 vést žáky k tomu, aby dodržovali pravidla ve sportu i mimo něj, vést je k dodržování 
pravidel fair play 

 vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu nebo 
vrcholovému sportu



                  
Oblast

    Člověk a zdraví

          
Předmět

        Tělesná výchova
        

       
Období

   1. – 3.

spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 znalost základních zdraví 
prospěšných cvičení a 
vhodného prostředí pro 
pohybovou činnost

1. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj 
- psychohygiena

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich 
zlepšení

 činnosti napomáhající ke 
splnění očekávaných výstupů; 
vzdělávací obsah se prolíná 
všemi výstupy gymnastika 
-základy  akrobacie (průpravná
cvičení pro kotoul vpřed; 
kotoul vpřed) - přeskok (nácvik
odrazu z  můstku na nízkou 
švédskou bednu) - kladinka 
(chůze s dopomocí i bez 
dopomoci, obměny chůze) - 
cvičení na žebřinách, atletika: -
vytrvalostní běh 5 - 10 minut - 
rychlý běh 20 - 50 m - skok 
daleký (spojení   rozběhu a 
odrazu) - hod míčkem z místa 
a z rozběhu

1. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj 
– sebepoznání a sebepojetí

spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech a 
soutěžích

 pohybové hry různého 
zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek

 sportovní hry (kopaná, 
vybíjená)

1. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj – 
kooperace a kompetice

uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech
ve známých prostorech školy

 základní hygiena po TV a při 
jiných pohybových aktivitách

1. - 3.  

reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

 znalost smluvených gest a 
signálů při pohybových 
činnostech

1. - 3.  

uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních 
činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy

 cvičení se sportovním náčiním 
(švihadla, krátké tyče, míče, 
apod.), správné držení těla

1. - 3.

zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

 zdravotní TV
 kompenzační, vyrovnávací a 

relaxační cvičení
1. - 3.

zvládá základy správného tvoření 
dechu, hlasu, artikulace a správného 
držení těla; dokáže hlasem a pohybem 
vyjadřovat základní emoce a 
rozpoznávat je v chování druhých

 psychosomatické dovednosti 
(práce s dechem, správné 
tvoření hlasu, držení těla, 
verbální a neverbální 
komunikace)

2.
osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj – 
poznávání lidí

rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých
rolí a přirozeně v nich jedná

 herní dovednosti (vstup do 
role) 

2.

zkoumá témata a konflikty na základě 
vlastního jednání

 náměty a témata v 
dramatických situacích, jejich 
nalézání a vyjadřování

2. - 3.

osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj – 
hodnoty , postoje, praktická 
etika



                  
Oblast

    Člověk a zdraví

          
Předmět

        Tělesná výchova
        

       
Období

   1. – 3.

spolupracuje ve skupině -prezentuje ji 
před spolužáky; sleduje prezentace 
ostatních, prezentace na veřejnosti

 sociálně komunikační 
dovednosti (spolupráce, 
prezentace a hodnocení)

2. - 3.
osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj - 
komunikace

reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek 
ze sportovních akcí 

 recepce a reflexe sportovního 
projevu

3.

Oblast:

Člověk a zdraví
Předmět::

Tělesná výchova
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu, uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

 význam pohybu pro zdraví 
(pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu)

4. - 5.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj
- psychohygiena

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením

 příprava organismu (příprava 
před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení)

4. - 5. environmentální výchova – 
vztah člověka k prostředí

zařazuje pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu
opakování

zvládá základní techniku speciálních 
cvičení, koriguje techniku cvičení podle 
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele

upozorní samostatně na činnost 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho 
oslabením

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, vytváří varianty osvojených
pohybových her

 organizace při TV /základní 
organizace prostoru a činností 
ve známém (běžném) 
prostředí/, pravidla 
zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností (her, 
závodů, soutěží)

4. - 5.
osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj
- kreativita

zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy



Oblast:

Člověk a zdraví
Předmět::

Tělesná výchova
Období:

4. – 5.

Očekávané výstupy
Žák:

Učivo Ročník Průřezová témata

uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí, adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 hygiena při Tv (hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové
aktivity); bezpečnost při 
pohybových činnostech 
(organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách Tv)

4. - 5.  

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti 

 sebereflexe, konstruktivní či 
pozitivní kritika

 

jedná v duchu fair play: dodržuje 
pravidla her a soutěží, pozná a označí 
zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 zásady jednání a chování (fair 
play, olympijské ideály a 
symboly)

4. - 5.

osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní rozvoj
– seberegulace a 
sebeorganizace, sociální 
rozvoj – kooperace a 
kompetice

užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí 
podle jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení 

 komunikace v Tv (základní 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály)

4. - 5.  

změří základní pohybové výkony a 
porovná je s předchozími výsledky

 měření a posuzování 
pohybových dovedností 
(měření výkonů, základní 
pohybové testy)

5.  

orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště, 
samostatně získá potřebné informace

 zdroje informací o pohybových
činnostech

4. - 5.
mediální výchova – kritické 
čtení a vnímání mediálních 
sdělení



Autoevaluace Základní školy a Mateřské školy, Lovčice, 
okres Hodonín, příspěvkové organizace

Zaměření 

autoevaluace

Podmínky 
ke
vzdělávání

Spolupráce s 
rodiči

Výsledky 
vzdělávání 
žáků

Personální 
oblast Školní 

klima

Cíle
Udržení 
stávajících 
podmínek ke
vzdělávání 
na škole

Zvýšení 
spolupráce 
s rodiči

Spokojenost 
rodičů se 
školou

Dosažení co 
nejkvalitnějších 
výsledků 
odpovídajících 
individuálním 
možnostem 
žáků

Odborný růst 
Pedagogických 
pracovníků

Spokojenost

žáků ve
škole

Kriteria
Dostatek 
finančních 
zdrojů na 
zabezpečení 
chodu školy

Naplněnost

školy v rámci
demografie
obce a
individuálních
možností
rodičů

Postupné 

zlepšování 
jednotlivých
žáků

Vyhledávání,
účast a využití
DVPP ve
výuce

Spokojený 
žák

Nástroje
Pozorování

Rozhovor

Rozhovor

Dotazník
Zápis do 
1.ročníku

Analýza 

žákovských
prací

Pozorování

Rozhovor

Pozorování

Dotazník
Rozhovor

Časový 
harmonogram Průběžně

3x ročně
rozhovor
v rámci
schůzek
rodičů
1x ročně zápis
1x za dva roky
dotazník

Průběžně Průběžně
1x ročně 
dotazník 
Průběžně 
pozorování a
rozhovor
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