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Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) Základní školy, Brno, Jasanová 2 od 1. 9. 2013 na základě 
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. MŠMT-2647/2013-210 a č.j. 
MŠMT -26522/2013), takto: 

1) V ŠVP ZV se termín „rodi č“  nahrazuje termínem „zákonný zástupce“. 
 

2) V kapitole 1. Identifikační údaje se termín „p ředkladatel“ nahrazuje termínem „údaje o škole“. 
 

3) Kapitola 1. Identifikační údaje se doplňuje: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání (zkráceně RVP ZV).“  
 

4) V kapitole 2. Charakteristika školy odst. 2.1. Úplnost a velikost školy se vypouští text: „k 3. 9. 2012 má škola přibližně 259 žáků“ . 
 



5) V kapitole 2. Charakteristika školy se nahrazuje odstavec „2.2. Vybavenost školy“ odstavcem „2.2. Podmínky školy“ s následujícím textem: 
„Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části – hlavní budovu, tělocvičnu s bazénem, hřiště, dětskou zahradu a víceúčelovou halu. 
Škola má svou vlastní kuchyni. Jídelna je prostorná, s upravenou akustikou. V přístavbě se nachází bazén a nad ním prostorná tělocvična, k dispozici jsou 
šatny a kompletní sociální zázemí (odděleně pro školu a pro veřejnost). Tělocvična má kvalitní osvětlení, spolu s venkovním hřištěm slouží potřebám školy i 
veřejnosti. 
Areál hřiště slouží pro – atletiku, fotbal, baseball, míčové hry. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada 
s aktivními prvky. 
Škola je bezbariérová, integrovat osoby se sníženou pohyblivostí je možné s pomocí asistenta. 
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.  
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a v kabinetech. Počítače na 
hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet, v celé budově školy je možnost bezdrátového připojení na 
internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-
mailovou schránku s adresou. Zákonní zástupci mají k využití elektronickou žákovskou knížku, třídní učitelé využívají elektronickou třídní knihu. 
Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní nápojové a potravinové automaty, žáci mají možnost využít zásobníků čaje ve školní 
jídelně. Pro žáky ve škole je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), školní dětská zahrada s aktivními prvky a environmentální 
učebnou pro ŠD a žáky 1. stupně. 
 
6) V kapitole 2. Charakteristika školy odst. 2.3. Charakteristika pedagogického sboru se text mění na následující:   
„ Škola má k dispozici kvalifikovaný pedagogický sbor, který se věnuje žákům nejen ve výuce, ale i v rámci mimoškolních aktivit. Na škole pracuje rovněž 
kvalifikovaná výchovná poradkyně, koordinátorka environmetální výchovy, metodička prevence a koordinátorka ŠVP. Prioritou školy je vzdělávání a výchova 
žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi 
DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a 
komunikační technikou.“   
 
7) V kapitole 2. Charakteristika školy se nahrazuje název odstavce „2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce“ názvem „2.5. Dlouhodobé 

projekty“. Z původního textu se vypouští: „S pohybem každý den“. 
 

8) V kapitole 2. Charakteristika školy se nahrazuje název odstavce „2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty“ názvem „2.6. Formy spolupráce se 
zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery“.  

 
9) V kapitole 4. Učební plán se mění:  
 
„Učební plán – s účinností od 1. 9. 2013“ 
 

Povinné předměty 1. 2. 3. 4. 5. 1. st. 6. 7. 8. 9.  2. st. 
Český jazyk/Český jazyk a literatura 8 8 8 7 7 35+3 4 4 4 4 16 15+1 



Anglický jazyk   3 3 3 9 3 3 3 3 12 12 

Německý jazyk       2 2 2 2 8 +8 

Matematika 4 4 5 5 5 20+3 5 5 5 4 19 15+4 

Prvouka 2 2 3         

Přírodověda    2 2       

Vlastivěda    2 2 

12+3 

      

Chemie         2 2 4 21+6 

Fyzika       1 2 2 2 7  

Přírodopis       2 2 2 2 8  

Zeměpis       2 2 2 2 8  
Dějepis       2 2 2 2 8 11+1 

Výchova k občanství       1 1 1 1 4  
Informatika     1 1 1    1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 10 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
12 

2 2 1 1 6  

Pracovní činnosti  1 1 1 1 1 5  1 1 1 3 3 

Výchova ke zdravému životnímu stylu       1 1   2 10 

Tělesná výchova  2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8  

    Volitelné předměty             

Anglický jazyk /Logopedie 1 1    +2       

Informatika           2  +2 

Konverzace v anglickém jazyce          1 1  +2 

Literární výchova 1 1 1   +3       

Estetická výchova             

Dramatická výchova             

Seminář z českého jazyka             

Seminář z matematiky             

Přírodovědný seminář             

Disponibilních hodin      +14      +24 

Týdenní dotace předmětů 21 21 25 25 26 118 29 30 31 32  122 
 

10) V kapitole 4. Učební plán odst. 4.2. Poznámky k učebnímu plánu se mění:  
„Z volitelných předmětů se přesouvá Německý jazyk v 6., 7., 8., 9. roč. s časovou dotací 2 hod/ týdně mezi povinné.“ 



11) V kapitole 5. Učební osnovy se doplňuje další cizí jazyk, tj. odst. „5. 1. 3. Německý jazyk“: 
 
5. 1. 3. Německý jazyk 
 
Charakteristika vyu čovacího předmětu – Německý jazyk (POVINNÝ PŘEDMĚT) 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. Při výuce tohoto předmětu se předpokládá, že žák bude 
hledat podobnosti u prvního cizího jazyka. Žák by se měl s novým cizím jazykem seznámit a měl by se naučit zcela jednoduše komunikovat v základních 
komunikačních situacích. Žáci mají být schopni dorozumět se jednoduchým způsobem s cizincem, je-li tento ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo 
ji přeformulovat, případně napomoci zformulovat odpověď. Mají být schopni tvořit jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, týkají-li se jejich 
základních potřeb. Při čtení rozumí známým slovům, jménům a jednoduchým větám. V samostatném ústním projevu umí jednoduchými větami popsat místo, 
kde žijí a lidi, které znají. Při poslechu rozumí známým slovům a zcela základním frázím, týkajícím se jejich osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního 
okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. V písemném projevu mají zvládnout napsat jednoduchý text na pohlednice a vyplnit formulář obsahující osobní 
údaje. 
Už od 6. ročníku jsou žáci navíc seznamováni se základními reáliemi německy mluvících zemí, našich bezprostředních sousedů ve společném „Evropském 
domě“. Tyto znalosti jsou více prohlubovány v 8. a 9. ročníku. Znalost základů jazyka a reálií prohlubuje toleranci a pochopení kultury těchto zemí. 
Při osvojování učiva je kladen důraz na získání správných výslovnostních návyků, na dovednost využívat slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, jako jsou: domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, 
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí. 
Do vyučování jsou začleňovány i krátkodobé projekty, zejména v souvislosti s rozvojem spolupráce s partnerskou školou ve Stuttgartu. 
Výuka je založena na modelu němčiny používané v SRN, žáci jsou okrajově seznamováni i s některými odlišnostmi němčiny rakouské. 
 

        6. ROČNÍK  

NĚMECKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Žák  
• postupně se učí rozumět jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, zároveň se učí na tyto 
pokyny a otázky reagovat 

• učí se rozumět slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně 

• učí se porozumět krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím 

Tematické okruhy: rodina, domov, volný čas, jídlo, kalendářní rok, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
- přít. čas sloves 
- „heißen a sein“ j.č. 
- tvoření oznamovacích vět 
- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem 
- tvoření tázacích vět ( „Wie, Wer“) 



        7. ROČNÍK  

s osvojovanými tématy, které jsou pokládány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

• řídí se krátkými a jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci 
s učebnicí) 

MLUVENÍ 
Žák 
• učí se používat základní zdvořilostní obraty (oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) 
• dokáže se představit, sdělit svůj věk, kde bydlí, základní informace o 

členech své rodiny za použití jednoduchých slovních spojení 
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, bydlení     
• s pomocí učitele se učí postupně vyžádat jednoduché, základní informace 
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Žák 
• pokouší se číst foneticky správně jednoduché věty z učebnice složené ze 

známé slovní zásoby, přičemž jsou zcela evidentní stopy cizího jazyka 
• učí se rozumět známým každodenním výrazům, informačním nápisům, 

orientačním pokynům, zcela základním frázím a jednoduchým větám 
• učí se obsahu a smyslu jednoduchého, krátkého textu, k tomu mám 

k dispozici vizuální oporu 
• s pomocí učitele se učí vyhledávat potřebnou informaci v krátkém 

jednoduchém textu a odpověď na otázku týkající se této informace 
PSANÍ 
Žák 
• krok za krokem se učí alespoň částečně sdělit písemně základní údaje o 

své osobě a své rodině 
• za pomocí jednoduchých slovních spojení a vět sestaví krátký pozdrav, 

dotaz, používá základní zdvořilostní obraty 
• postupně se učí doplňovat informace číselné i nečíselné povahy (číslice, 

slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny, zálib. 
• učí se psát gramaticky správně věty související s probíraným učivem se 

zřejmými stopami mateřského a prvního cizího jazyka, jsou respektovány 
elementární chyby 

- německá vlastní jména 
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky 

 
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č. 
- osobní zájmena 
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine 
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád  

 
- přítomný čas slovesa „haben“ 
- zdvořilé oslovení „Sie“ 
- pozdravy dle denní doby 
- číslovky do 1000 
- jednoduchá opozita 

 
- další W-otázky 
- zjišťovací otázky 
- předložky “ in a bei“ 
- města německy mluvících zemí 
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se 

základními reáliemi příslušných jazykových oblastí 
- práce se slovníkem 

 
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech 
- zápor nicht/kein 
- ukazovací zájmeno Das (ist)… 
- kompozita 

 
- další slovesa v přítomném čase v souvislosti s probíranými tématy 
- vazba „wie geht ś dir/Ihnen? “ 
- osobní zájmena mir, dir, Ihnen 



NĚMECKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Žák 
• s pomocí učitele se pokouší rozumět známým každodenním výrazům, 

základním frázím a jednoduchým větám, pokynům a otázkám učitele a 
reaguje na ně 

• učí se rozumět základním informacím v krátkých poslechových textech, 
které se týkají osvojovaných témat 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

• porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 
tématům  

MLUVENÍ 
Žák 
• účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 

poskytne konkrétní informace vztahující se k probíraným tématům a na 
podobné informace se zeptá 

• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a jiných témat a podobné otázky pokládá 

•  poskytne konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům, 
za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Žák 
• pokouší se plynule a foneticky správně číst jednoduché texty  
• s  pomocí učitele se pokouší porozumět obsahu a smyslu jednoduchého 

textu, učí se v textu vyhledávat potřebné informace a odpovědi na otázky 
• rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům 
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k osvojovaným 

tématům 
PSANÍ 
Žák 

Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, 
zvířata, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

Mluvnice 
- přít. čas prvních způsobových sloves  
- přítomný čas slovesa „haben“ 
- 4. pád určitého a neurčitého členu 
- zápor neurčitého členu 

 
- přítomný čas slovesa „sprechen“ 
- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem 
- tázací zájmeno „Woher?“ 
- předložky“ aus a aus der“ 
- neosobní zájmeno man 

 
- přítomný čas sloves „essen, nehmen“ a jiných sloves týkajících se jídla 
- označení obchodů 

 
- přítomný čas sloves „brauchen, finden“ 
- tvorba množného čísla 
- opakování 4. pádu členu určitého a neurčitého 
- příslovečné určení času am +… 

 
- osobní zájmena 3. os. j. i mn. č. ve 4. pádě 
- čas – oficiálně 
- příslovečné určení času um +.. 
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“ 

      
- slovesa s odluč. předponou 
- předložka in+4.p. 
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“ 
- příslovečné určení času um, am+ 
- rozlišení „Uhr a Stunde“ 



 
        8. ROČNÍK  

• s pomocí učitele vyplní základní údaje do formulářů 
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
• postupně dokáže doplnit chybějící informace v textu, které se týkají 

osvojovaných témat 
• snaží se gramaticky správně napsat jednoduchá sdělení a odpověď na 

sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět, při 
tom se dopouští elementárních chyb, zejména v konfrontaci s prvním 
cizím jazykem. Jsou zde jasné stopy mateřského jazyka. 

- otázka „Wohin?“ 
 

NĚMECKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Žák 
• ve velké míře rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a 

jednoduchým větám 
• většinou rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 
• porozumí jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy 
• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se osvojovaných témat 
• dokáže porozumět významu slov a slovních spojení vztahujících se 

k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně 
MLUVENÍ 
Žák 
• téměř bez pochybení sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině a 

běžných každodenních situacích 
• s menší pomocí učitele reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného 

textu, promluvy a jednoduché konverzace 
• se zvládne zapojit do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů 
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných 

témat a popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává 
• zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům 
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné 

otázky pokládá 

Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, 
oblékání, zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí 

Mluvnice 
- další způsobová slovesa  
- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád 

 
- příslovečné určení místa „Wohin?“ 
- předložky „ do, v“ 
- otázky „Warum, Wann?“ 

    
- řadové číslovky, letopočty 
- sloveso „werden“ 
- rozkazovací způsob 
- předložka „ für + 4. pád“ 
- otázka „Für wen?“ 

     
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého 
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma 
- slovní spojení „Es tut mir weh“ + sloveso „tun“ 
 



 
        9. ROČNÍK  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Žák 
• vyslovuje a čte nahlas poměrně plynule a foneticky správně jednoduché 

texty složené ze známé slovní zásoby 
• poměrně dobře rozumí obsahu a smyslu textu probíraného tématu, v textu 

vyhledá většinu potřebných informací a odpověď na otázku 
• porozumí významu slov, jednoduchých vět, nápisům, popisům, 

instrukcím, pokynům, které se vztahují k osvojovaným tématům 
• porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům 

z každodenního života 
• najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu 
PSANÍ 
Žák 
• téměř bez pochybení sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině 

a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů 
• s menší pomocí učitele reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného 

textu 
• napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití 

základních gramatických struktur a vět, při tom se dopouští elementárních 
chyb 

• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
• doplní/zapíše slova/slovní spojení týkající se osvojovaných témat 

- sloveso „schaden + 3. pád“ 
- další způsobová slovesa 
- vedlejší věta – „weil“ 

NĚMECKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně 
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 
se každodenních témat 

Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, 
dopravní prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

Mluvnice 
- minulý čas – perfektum 
- haben + příčestí minulé 
- sein + příčestí minulé 



 
 
12) V kapitole 5. Učební osnovy se ruší odst. „5. 10. 1. Německý jazyk“.  
 
13) Název kapitoly „6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy“ se nahrazuje názvem „6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků“. Dále se v této kapitole ruší 

odstavec „6.2. Autoevaluace školy“.  
 

14) Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů se ruší, nahrazuje, mění nebo doplňuje takto:   
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu český jazyk se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje): 

• zachytí konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu, který se 
vztahuje ke každodenním tématům 

MLUVENÍ 
žák 
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 
• popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých 

slovních spojení a vět 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 
• rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům 
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným 

tématům 
• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 
• najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu 
PSANÍ 
žák 
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
• zapíše/doplní slova nebo slovní spojení týkající se osvojovaných témat 

- časové údaje: gestern, heute, letzte Wohe… 
     

- předložky se 3. a 4. pádem 
- zvratná slovesa  
- otázka: „Wo?“ 
- způsobová slovesa 

     
- předložky in, auf + 3. a 4. pád 
- předložky se 3. pádem 
- předložky se 4. pádem 
- infinitiv + zu 

      
- slovesa: „liegen – legen, stehen – stellen, sitzen - setzen“ 
- opakování předložek 



 5. ROČNÍK   

ČESKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

ČJL-5-1-02.1 Žák vybere z nabídky slov slova klíčová vhodná slova 
vztahující se k zadanému textu 
ČJL-5-1-02.4 Žák utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta 
žák rozhodne, které informace jsou pro daný text nepodstatné  
 
ČJL-5-1-03.2 Žák posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou 
úplné, či zda něco chybí  

ČJL-5-1-03.4 Žák vybere z nabídky vhodný závěr k ukázce  větu, která je 
vhodná jako závěr k dané ukázce 
 
ČJL-5-1-04.1 Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho obsah /smysl  
žák vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně nebo písemně 
jeho obsah   
 
ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě vyslechne 
nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo písemně další osobě 
ČJL-5-1-04.1 Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho obsah /smysl 
ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě 
ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického 
rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplná 
nechybí některá z důležitých informací  
ČJL-5-1-05.3 Žák změní dialog na vzkaz apod. 
ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout 
žák vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad 
manipulativní reklamy  
ČJL-5-1-07.1 Žák na základě zadání předvede s náležitou intonací, 
přízvukem a tempem řeči různá sdělení - oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – 
a respektuje při tom rozdílného adresáta 
žák přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči 
oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného 
adresáta  

 



ČJL-5-1-09.1 Žák píše správně po stránce obsahové i formální vyprávění  
žák píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou 
posloupnost; pracuje podle rozvité/heslovité osnovy  
ČJL-5-1-09.2 Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního 
postupu 
dodržuje logickou návaznost; pracuje podle otázkové osnovy  
ČJL-5-2-02.3 Žák rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem a která 
žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o 
tvary téhož slova  
ČJL-5-2-03.1 Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic) 
žák zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke slovnímu druhu 
(podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce)  
ČJL-5-2-03.3 Žák určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě 
této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i 
psaném projevu. žák používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
podstatných a přídavných jmen (kromě pravopisu přídavných jmen 
přivlastňovacích)  
 ČJL-5-2-03.4 Žák rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké, ve spojení 
přídavného a podstatného jména určí u přídavného jména jeho pád, číslo, rod a 
na základě této znalosti používá přídavná jména ve správném tvaru . žák 
používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary sloves ve způsobu 
oznamovacím  
ČJL-5-2-03.5 Žák určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u 
slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu ČJL-
5-2-03.6 Žák rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně 

ČJL-5-2-04.1  
(doporučujeme pro autory testů rozložit na dvě úlohy na sebe navazující: v 1. 
kroku žák vyhledá/nevyhledá, ve 2. kroku vyhledané nahradí/nenahradí) 
ČJL-5-2-04.2 Žák doplní zadaný tvar podstatného jména do věty tak, aby to 
bylo mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. pád rod mužský životný). 

 žák doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru  
a odůvodní pravopis (1. a 4. pád rod mužský životný)  
ČJL-5-2-05.2 Žák vyhledá ve větě určovací skladební dvojice (bez 
terminologie 

ČJL-5-2-06.1 Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí a vytvoří z věty 



jednoduché souvětí  

ČJL-5-2-08.2 Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního a 
morfologického 
ČJL-5-2-09.2 Žák doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení,  
několikanásobný větný člen žák doplní správně čárky do zadaného textu 
(několikanásobný větný člen, jednoduchá souvětí)  

ČJL-5-3-02.3 Žák napíše pohádku, bajku  

 

  

9. ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
indikátor: ČJL-9-2-08.1 Žák v krátké ukázce najde nespisovný výraz a 
vybere z nabízených možností správné převedení ukázky do jazyka 
spisovného 
ČJL-9-2-08.2 Žák přiřadí ke krátkému textu jeden z nabízených pojmů 
útvaru národního jazyka 
ČJL-9-2-08.3 Žák vybere z nabízených možností nejvhodnější užití daného 
textu a přiřadí ho k ukázce 
1. žák v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: 
spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.)  
2. žák nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným  
3. žák posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků 
různých útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní 
hře, veřejném projevu apod.  

• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
indikátor: ČJL-9-2-02.1 Žák umí vybrat správnou výslovnost z uvedené 
nabídky 
1. žák umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova  

 



 
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, SSČ a dalšími 

jazykovými příručkami 

indikátor: ČJL-9-2-03.1 Žák se orientuje v odborném textu 
1. žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  
 
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější zásady obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená 
pojmenování zvláště ve frazémech 

indikátor: ČJL-9-2-02.1 Žák umí rozlišit způsoby tvoření slov 
ČJL-9-2-02.2 Žák k danému slovesu doplní slovesa odvozená 
ČJL-9-2-02.4 Žák rozliší i vytváří slova složená 
ČJL-9-2-02.5 Žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 

ČJL-9-2-02.6 Žák vybere z nabídky slovo přeneseného pojmenování  
ČJL-9-2-02.7 Žák prokáže znalost významu přeneseného pojmenování  
ČJL-9-2-02.8 Žák ovládá zásady tvoření slov 
1. žák pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná  
2. žák k danému slovu doplní slova odvozená  
3. žák vytvoří slova složená a rozliší je od slov odvozených  
4. žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty  
5. žák vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním  
6. žák prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu 
přeneseného pojmenování  
7. žák ovládá zásady tvoření slov  

• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá 
ve vhodné komunikační situaci 

indikátor: ČJL-9-2-04.1 Žák vybere z řady slov to, které je/není 
požadovaným slovním druhem 
ČJL-9-2-04.2 Žák určí slovní druh u slov odvozených z jednoho 
slovotvorného základu 
ČJL-9-2-04.3 Žák doplní v textu slova v náležitých tvarech množného čísla 
(slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 
ČJL-9-2-04.4 Žák určí slovní druh u vyznačených slov v textu (dané slovo ve 
větě může mít platnost různých slovních druhů) 
1. žák přiřadí slovo ke slovnímu druhu  
2. žák určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova  



3. žák užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova 
jsou uvedena v č. j. v 1. p.)  
4. žák zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo 
může mít ve větě různou slovnědruhovou platnost)  
 
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových 

projevů podle komunikační situace 
indikátor: 1. žák využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném  
 
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 
indikátor: ČJL-9-2-06.1 Žák určí ve větách vyznačená slova jako větné 
členy.  
ČJL-9-2-06.2 Žák rozšíří daný větný člen na několikanásobný, správně 
doplní interpunkční znaménko nebo spojku. 
ČJL-9-2-06.3 Žák doplní sloveso podle naznačených vztahů a určí doplněný 
větný člen.(podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, 
času, způsobu) 
ČJL-9-2-06.4 Žák vyjádří obsah dvojčlenných vět větným ekvivalentem. 
ČJL-9-2-06.5 Žák užije uvedené sloveso ve větách, které vypovídají něco o 
povětrnostních podmínkách jako větu jednočlennou a jako větu dvojčlennou 
(maximum) 
ČJL-9-2-06.6 Žák vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí a 
přiřadí ji k danému souvětí (lze i obráceně – přiřadí ke grafu jedno 
z nabízených souvětí) 
1. žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic  
2. žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, 
správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku  
3. žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí 
doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné 
určení místa, času, způsobu)  
4. žák vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; 
žák vybere k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím 
znázorněno  
 

• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

indikátor: ČJL-9-2-07.1 Žák vybere z nabízených vět tu, ve které je /není 



pravopisná chyba 
1. žák píše bez pravopisných chyb  
 

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, 
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji  

indikátor:  Žák po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených možností, co je 
názorem pisatele textu 
1. žák po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují 
některý z názorů pisatele textu  
2. žák si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho 
důvěryhodnosti, u získaného údaje hledá další pramen pro ověření  

 

• dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 

indikátor: ČJL-9-1-04.1 Žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační 
situaci a z nabízených možností vybere to správné  
ČJL-9-1-04.2 Žák posoudí vhodnost / nevhodnost užití textu v dané 
komunikační situaci  
1. žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je 
vhodnějším  
2. žák rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit 
spisovně  
3. žák změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se 
stylově neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou 
stavbou výpovědí, když se obrací k osobě váženější a v situacích 
formálních 
   
• odliší spisovný projev od nespisovného, vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
indikátor: ČJL-9-1-05.1 Žák vybere z nabízených možností text ve 
spisovném jazyce 
ČJL-9-1-05.2. Žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je 
výrazy spisovnými 
ČJL-9-1-05.3 Žák k vybraným výrazům najde vhodná synonyma 
ČJL-9-1-05.4 Žák rozhodne o vhodnosti / nevhodnosti použití nespisovného 



výrazu v textu 
1. žák vybere z nabízených možností text, který je pro danou 
komunikační situaci nejvhodnější  
3. žák nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr 
výrazy vhodnějšími  
 
• v mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních a 

paralingválních prostředků řeči 
indikátor: 
1. žák zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, 
zda vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda 
všechna slova zřetelně vyslovoval  
2. žák po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu 
přednesení pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o 
něčem, čemu by ostatní měli podle něho věnovat pozornost  
3. žák pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak 
je vhodné mluvit na veřejnosti  
 
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel 

dialogu 
indikátor:  
1. žák formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu  
2. žák se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené 
diskuse  
 
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 
indikátor:  
1. žák odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů  
2. žák najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které 
naznačují, co chce komunikační partner svou promluvou říct, kam 
směřuje  
 
• využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu, 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 



indikátor: ČJL-9-1-08.1 Žák vyhledá v textu klíčová slova / termíny spojené 
s danou tematikou 
ČJL-9-1-08.2 Žák posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu 
ČJL-9-1-08.3 Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku  
1. žák vyhledá v krátkém textu klíčová slova  
2. žák posoudí, zda je daná informace obsažena v textu  
3. žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku  
4. žák vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere 
hlavní informaci z nabízených možností  

• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

indikátor: ČJL-9-1-09.1 Žák uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a 
aby byla dodržena textová návaznost 
ČJL-9-1-09.2 Žák seřadí slovní výpovědi od nejvhodnější po nejméně 
vhodnou (hodnocení od nejlepšího po nejhorší) 
1. žák uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či 
dějová posloupnost  
2. žák vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou 
nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. 
Délku textu přizpůsobí potřebě svého sdělení 
 
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky a věcně správnému 

písemnému projevu a tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na 
základě svých dispozic a zájmů 

indikátor: ČJL-9-1-10.1 Žák najde chybnou formulaci (stylistickou chybu) a 
z nabízených opravných možností vybere tu správnou.  

ČJL-9-1-10.2 Žák najde záměrně uvedenou pravopisnou chybu v textu a vybere 
formulaci bez chyb 

ČJL-9-1-10.3 Žák analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu stylu 
ČJL-9-1-10.4 Žák dovede své znalosti o funkčních stylech tvůrčím způsobem 
použít 
1. žák najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) 
a navrhne vhodnou úpravu  
2. žák rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, a 
navrhuje úpravu  
3. žák před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí 
příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů  



4. žák rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu 
odborného, publicistického (žurnalistického), uměleckého, či 
prostěsdělovacího  
5. žák vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký 
záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými 
prostředky užitými v textu  
 
•  rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 
indikátor: ČJL-9-1-03.1 Žák rozpozná, zda autor textu je / není nestranným 
pozorovatelem 
ČJL-9-1-03.2 Žák text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu  
ČJL-9-1-03.3 Žák rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní prvek 
ČJL-9-1-03.4 Žák zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci 
ČJL-9-1-03.5 Žák vybere dle svého postoje nejpravděpodobnější variantu 
1. žák najde výrazný prostředek manipulace v textu  
2. žák rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu  
3. žák zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům 
manipulátora)   
 
• uvádí základní literární směry a jejich význačné představitele v české i 

světové literatuře 
indikátor: ČJL-9-3-07.1 Žák zařadí vybrané autory do uvedených literárních 
směrů 

ČJL-9-3-07.2 Žák popíše základní znaky literárního směru na vybrané 
ukázce 
1. žák posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo 
romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo 
intelektuální. Ke zjištění přidá jako příklad jméno některého autora 
píšícího podobně a uvede přibližné období jeho působení (určí půlstoletí)  
 
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je, uvede jejich 

význačné představitele 
indikátor:  ČJL-9-3-06.1 Žák přiřadí k uvedenému literárnímu druhu/žánru 
ukázky jednotlivých uměleckých textů 
1. žák uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor 
několika příklady, nejlépe z vlastní četby.  
2. žák navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text  



3. žák odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama  
4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, 
filmu, divadelního kusu)  

• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalostí 
základů literární teorie 

indikátor: ČJL-9-3-04.1 Žák vytvoří jednodušší literární text odpovídající 
tematicky i formálně zadání (v nabídce báseň, bajka, pohádka) 
1. žák vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým 
tématem a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru 
žáka jako autora, svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek 
k textu  
 
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 
indikátor: ČJL-9-3-09.1 Žák vyhledá informace ke splnění určitého úkolu 
(např. vytvoří seznam děl určitého autora) v různých typech katalogů v 
knihovně 
ČJL-9-3-09.2 Žák na základě internetových zdrojů vypracuje určitý úkol 
(např. základní údaje o životě a tvorbě jednoho z nositelů Nobelovy ceny, 
ceny Magnesia Litera apod.) 
1. žák uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, v 
nichž může najít určitý typ informace  
2. žák odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy 
profesionální, od těch, které jsou zřetelně osobní  
3. žák vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném 
pojmu  

• rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
indikátor: ČJL-9-3-02.1 Žák vybere z ukázek A–E takovou, která svým 
obsahem odpovídá názvům uvedených knih. Přiřadí k sobě název knihy a 
k ní příslušející ukázku 
ČJL-9-3-02.2 Seřadí úryvky z literárních děl v pořadí, ve kterém vznikly 
1. žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší 
od neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace  
 
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje jazyk literárního 

díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 



indikátor: ČJL-9-3-01.1 Žák odliší řeč vypravěče a řeč postav 
ČJL-9-3-01.2 Žák správně určí básnické prostředky ozvláštňující literární dílo 
(jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie) 
ČJL-9-3-01.3 Žák doplní do básně slovo ve správném rýmu podle rytmu a 
smyslu textu 
ČJL-9-3-01.4 Žák vybere z nabídky A-D hlavní myšlenku předloženého 
úryvku 
1. žák jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného 
příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně 
které hlavní děje se proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního  
2. žák v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a 
kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy  
3. žák rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou 
formou nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití 
termínů)  
4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, 
filmového, divadelního) 
 
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
indikátor: ČJL-9-3-05.1 Žák rozhodne o výchozím textu, zda patří k hodnotné, 
či spíše ke konzumní literatuře 
1. žák posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a 
proč  
 
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy filmového nebo 

divadelního představení a názory na umělecké dílo  
indikátor: ČJL-9-3-03.1 Žák popíše v dopise ve 150–180 slovech film, který 
vznikl na základě literárního díla 
ČJL-9-3-03.2 Žák zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha 
nelíbila 

ČJL-9-3-03.3 Žák na základě návštěvy divadelního představení v dopise 
kamarádovi či kamarádce sdělí dojmy ze zhlédnutého představení 
1. žák sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu 
líbilo či nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč  
 
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, filmovém nebo 

divadelním zpracování 



indikátor: ČJL-9-3-08.1 Žák převede úryvek literárního díla do podoby 
divadelního scénáře. 
ČJL-9-3-08.2 Žák porovná film a jeho literární předlohu a popíše základní 
shody a rozdíly v obsahu obou uměleckých děl 
1. žák uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární 
četbu, případně proč přijímá obojí  
 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje): 

  
3. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně 

• zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 

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

• používá abecední slovník učebnice 

• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

• rozlišuje grafickou přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

• zvuková a grafická podoba jazyka  
 
• slovní zásoba  
 
• tematické okruhy  
 
• mluvnice  

 



PSANÍ 

• píše gramaticky správně výběr slov jednotlivých okruhů 
 

 
        5. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  

• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

• rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 
na ně verbálně i neverbálně 

• zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 

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

• používá abecední slovník učebnice 

• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

• rozlišuje grafickou přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM  

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  

• rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným 
tématům, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

• zvuková a grafická podoba jazyka  
 
• slovní zásoba   
 
• tematické okruhy  
 
• mluvnice  

 



osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  
• rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 
 
MLUVENÍ  

• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace jednoduchých rozhovorů, 
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou 
informací 

• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
• vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 
• rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, 

obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 
• čte nahlas plynule foneticky správně jednoduché texty obsahující známou 

slovní zásobu 
• vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na 

otázku 
• používá dvojjazyčný slovník 
 
PODUKTIVNÍ A ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
• rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
 
PSANÍ 
• PŘD - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení 

napíše krátký text a odpověď na sdělení, s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života  

• vyplní své základní osobní údaje do formulářů formuláře 
• reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 



konverzace 
• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 
 
Indikátory: 
• rozumí krátkým pokynům v učebnici 
• rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, 

škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je 
pronášen pomalu a zřetelně 

• rozumí jednoduchým číselným údajům 
• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, 

obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 
• vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo na webové 

stránce a tyto informace využije 
• v jednoduchých textech vyhledá požadované informace 
• vytvoří odpověď na otázku týkající se textu 
• napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální dopis kamarádovi 
• sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký 

text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů 
• svými slovy vyjádří smysl textu 
• doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní 

spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává 

• rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

• porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, 
vykoná činnost) 

• porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 

• zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k 



dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
• porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

• použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

• účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. 
představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo 
se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

• představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 
za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

• sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. 
jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

• popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata, 
činnosti), za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

• reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky 
týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí 
jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

• odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k 
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět 

• zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k 
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět 

• najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

• rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

• porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se 
vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu 
(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 



znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná 
činnost) 

• porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného 
života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

• napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede 
svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 

• napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí členy své 
rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, 
vlastní, umí, mají rádi/neradi 

• sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký 
pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na 
ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či 
nesouhlasí) za použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 

• doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní 
spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává 

 
        6. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

Receptivní řečové dovednosti 

Produktivní řečové dovednosti 

Interaktivní řečové dovednosti 

 
 

• Detectives 
• ukazovací zájmena „this, that, these, those“, 
• vazba „there is, there are“ 
• rozkazovací způsob, klad i zápor 
• some, any 
• can, záporné tvary, tvoření otázek 
• WH otázky 
• sloveso like+ing 
• předložky „on, in, at“ ve spojení s časem 



• object pronouns 
• příslovce vyjadřující četnost 
• some, any, much, many, a lot of 

 
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; práce se slovníkem 

 
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

        7. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

Receptivní řečové dovednosti 

Produktivní řečové dovednosti 

Interaktivní řečové dovednosti 

• Stories 
• Stars, Music 
• too, enough 
• předložky, 
• have to 
• will  
• present perfect 
• modální sloveso „should“ 
• how much, how many, some, any, every, no 



• make, do, have, how long, for, since, just, already, yet 
 
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; práce se slovníkem 

 
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

        8. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

Receptivní řečové dovednosti 

Produktivní řečové dovednosti 

Interaktivní řečové dovednosti 

• Alfred the Great 
• The War of Roses 
• Queen Victoria 
• England as a republic 
• USA wars 
• tvary trpného rodu 
• přítomný čas průběhový/předpřítomný čas průběhový 
• užití výrazů already, never, yet, ever, today, lately twice v předpřít. čase 
• časové a podmínkové věty 
• slovesné časy a příslovce 
• infinitiv s „to“  
• samostatná zájmena 
• vedlejší věty a frázová slovesa 



• Accident 
• Tidying up, babysitting 
• Unemployment 
• Cruelty to animals 
• Helping old people 
• Illness 
• Homework 
• Mountains in winter 
• Enveronment 
 
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; práce se slovníkem 

 
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

        9. ROČNÍK  

ANGLICKÝ JAZYK  

výstupy učivo 

Receptivní řečové dovednosti 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 
• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 



materiálů s využitím vizuální opory 
• rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně 
• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 
• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informace nebo význam slova ve 

shodném výkladovém slovníku 
 

Produktivní řečové dovednosti 

• sestaví jednoduché (písemné i ústní) sdělení týkající se situací souvisejících 
s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 

• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké 
texty 

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i 
konverzace 

• vyžádá jednoduchou informaci 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

MLUVENÍ 

• jednoduchým způsobem se domluví v zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích 

• mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 

• vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze 
svého každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

• vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 

• rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; práce se slovníkem 

 
• tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura , 

sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda 
a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí  

 
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 



informace 
 
PSANÍ  
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 
• reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
Indikátory: 
• rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů a s využitím vizuální opory 

obsahu jednoduchých neadaptovaných textů 
• v jednoduchých textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
• pracuje s autentickými materiály pro vyhledávání a zpracování nových 

informací, např. s internetem, encyklopedií 
• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 
• rozlišuje formální a neformální promluvu či rozhovor 
• napíše e-mail související s tématy, která mu jsou blízká, jako kamarádi, 

rodina, koníčky, škola, prázdniny 
• na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě 
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké 

texty 
• vyžádá písemně informaci/informace týkající se známých témat 
• písemně sestaví zdvořilou žádost  
• ústně popíše sebe, svou rodinu, svou školu, známá místa a předměty 
• ústně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace 
• adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích, např. v obchodě, 

ve škole, v hovoru s kamarádem 
• vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích 
• zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o 

osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, 
způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

• porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně 
pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně 
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, 



prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, 
je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 

• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání 
reaguje 

• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude 
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje 

• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si 
přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 

• poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních 
situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se 
dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a 
vět 

• krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené 
osnovy nebo s vizuální oporou) 

• popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní 
činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 

• vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, 
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, 
v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém 
okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se 
kterými se může běžně setkat ve svém životě 

• porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se 
každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující obsah daného textu) 

• odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v 
jednoduchém textu 

• porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se 
týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

• zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se 



týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které 
běžně vykonává 

• sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a 
minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, 
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. 
poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět  

• napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, 
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

• odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na 
krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších 
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu 
života 

 
 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika se upravuje: u výrazů „obor  přirozených čísel“ se text upravuje pouze na „ čísel“,  a doplňuje: 
 

        5. ROČNÍK  

MATEMATIKA  

výstupy učivo 

• ČPO Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 
Indikátory: 

1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou         
 zlomkem na příkladech z běžného života  
2. žák využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku  
3. žák vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny  

• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 
 

• zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění (číselná osa, 
teploměr, modely apod.  



• ČPO Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v 
oboru kladných čísel  

1. žák porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny)  
2. žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) a tyto početní operace zapisuje  

• ČPO Žák přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty  

1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 
desetinným číslem na příkladech z běžného života  
2. žák přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné ose a 
jejích úsecích, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu  
3. žák porovná desetinná čísla v řádu desetin  

• ČPO Žák porozumí významu znaku „–„ pro zápis celého záporného 
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose  

1. žák znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí –
100 až +100  
2. žák nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika v 6. – 9. ročníku se upravuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje): 

6. ROČNÍK  

MATEMATIKA  

výstupy učivo 

• využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 50, 100) 
• rozloží čísla dvojciferné číslo na součin prvočísel 
• vytvoří slovní úlohu na využití dělitelnosti 

 

Dělitelnost přirozených čísel 
 
 
 



• využívá při výpočtech vlastností dvojic úhlů (střídavých, souhlasných, 
vedlejších, vrcholových) a součtu součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

 
• načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 
• sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání 

Trojúhelník 
 
 
Krychle a kvádr 

 
7. ROČNÍK  

MATEMATIKA  

výstupy učivo 

• využívá při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků 

• vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků 

 

• určí absolutní hodnotu celého čísla a využívá její geometrickou 
interpretaci 

• řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel 
 
• vytvoří matematický model popíše konkrétní situace v oboru celých a 

s využitím racionálních čísel 
• využívá při řešení konkrétních situací matematický aparát v oboru celých 

a racionálních čísel 
•  vyhodnotí výsledek řešení úlohy 
 

• vytvoří tabulku, graf a rovnici pro přímou a nepřímou úměrnost na 
základě textu úlohy 

• určí rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a 
z rovnice 

 
• používá procentového počtu při řešení úloh z jednoduchého úrokování 
• ověří správnost výsledku aplikační úlohy na procenta 

Shodnost geometrických útvarů 
 
 
Celá čísla 
 
 
 
Racionální čísla 
 
 
 
 
 
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 
 
 
 
 
Procenta 

 
 

8. ROČNÍK  



MATEMATIKA  

výstupy učivo 

• navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek – část 

• užívá znalosti druhých mocnin zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 
1 do 20 10 a využívá je při výpočtech (i ke stanovení odpovídajících 
druhých odmocnin) 

 
• řeší zadané slovní úlohy pomocí proměnných 
• tvoří smysluplné slovní úlohy, které lze řešit užitím proměnných 
• sestaví číselný výraz podle slovního zadání 
• vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci 
 
• rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), dvojice úhlů (souhlasné, 

střídavé, vedlejší, vrcholové), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků 
• načrtne rovinný útvar podle slovního zadání 
• provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou 

stranou, trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, 
rovnoběžka a kolmice daným bodem) 

 
• pracuje s intervaly a časovou osou 
• samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu a 

kriticky hodnotí jejich reálnost 
• porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat zadaných tabulkami, grafy 

a diagramy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v tabulce a 
diagramu 

Opakování učiva 7.roč. 
 
Druhá mocnina a odmocnina 
 
 
Výrazy 

 
 
 
 

Konstrukční úlohy 
 
 
 
 
 
Základy statistiky 

 
9. ROČNÍK  

MATEMATIKA  

výstupy učivo 

• vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků Podobnost 



 
• přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí k příslušnému grafu nebo 

tabulce a naopak 
• vyčte z grafu význačné hodnoty na základě porozumění vzájemným 

vztahům mezi proměnnými podstatné informace (např. nejmenší a 
největší hodnota, růst, pokles) 

• odhalí funkční vztahy v textu úlohy 
• řeší úlohu s využitím funkčních vztahů  
• vyjádří výsledek řešení úlohy v kontextu reálné situace 
• vybere funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci 
 
• vyřeší rovnici nebo a soustavu dvou rovnic o dvou neznámých pomocí 

ekvivalentních úprav 
 
• objasní používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava 
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
• volí vhodné matematické postupy pro řešení úlohy řeší jednoduchou 

úlohu 
•    vyhodnotí ověří výsledek úlohy  
 
• provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 
• zvolí vhodný postup řešení řeší jednoduchou úlohu 
• provede diskusi o počtu řešení daného problému a kontrolu reálnosti 

výsledku 
• žák zformuluje odpověď na zadaný problém ověří výsledek úlohy 
• žák využívá získané poznatky a dovednosti představu o podobě 

trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z běžného života 

 
Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soustavy lineárních rovnic 
 
 
Jehlan, kužel, koule 
 
 
 
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 
 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu prvouka se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje):  
 

       3. ROČNÍK  

                                               PRVOUKA  



výstupy učivo 

LIDÉ KOLEM NÁS  
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich p řednostem i nedostatkům 

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

o poznává odlišnosti některých spolužáků 
o hodnotí vztahy mezi lidmi  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné dítě; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

• uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
o popíše druhy dopravy v obci  
o vysvětlí význam dopravních značek 
o popíše správné reakce při nebezpečných situacích 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu vlastivěda se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje): 
  
 

                                               VLASTIV ĚDA 

výstupy učivo 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  
• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci lidmi, obhájí při konkrétních 

činnostech a odůvodní své názory, popřípadě připustí svůj omyl 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• armáda ČR 
 
 



a dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, 
proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 
 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu přírodověda se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje):  
 
 

PŘÍRODOVĚDA 

výstupy učivo 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimo řádných událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá 
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry 
pro své chování jako chodec a cyklista 

• rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

 

 
• rizika v přírodě  

 

 

 
 

• přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, 
čísla tísňového volání 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu dějepis se v 9. ročníku upravuje takto:  
- termín „ ČSR“ se nahrazuje termínem „ Československo“ 
- termín „ ČR“  se nahrazuje termínem „ Česká republika“ 
 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu výchova k občanství se upravuje – výstupy a učivo se ruší a nahrazují takto: 



 

        6. ROČNÍK  

VÝCHOVA K OB ČANSTVÍ  

výstupy učivo 

• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodn ě koriguje své chování a 
jednání 

• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole 

• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem 

• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 
 

• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - manželství 
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního 

vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady  

• objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácnosti 

• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti 

• uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, 
kraj ů a státu 

• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede 
příklady 

 
• objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich 

používání 

 
 

Život ve škole 
 
 
 
 
 

Miniúvod do lidských práv 
 
 
 
 
 

Rodinný život 
 
 
 
 
 
 
 

    
Domov tam, kde je… 

 
 
 
 
 



• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní 

život občanů 
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které 

ho zajímají 
 
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjád ří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení 

Má vlast 
 
 
 
 
 
 
První pomoc 
 
 

 
        7. ROČNÍK  

VÝCHOVA K OB ČANSTVÍ  

výstupy učivo 

• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem 

• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivosti 

• kriticky p řistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které 

ho zajímají 
 
• respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 

chování a myšlení lidí 
 
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu 

vystupuje 
 

 

Život mezi lidmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život 
lidstva 

 
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního 

vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 
 

• rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich 
znaky 

• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů a státu 

• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní 
život občanů 

• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede 
příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život 
občanů 

 
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede 

příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

• rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu 
 

• uvede mezinárodní organizace a společenství včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích  

 
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjád ří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem 

• zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

Přírodní a kulturní bohatství 
 
 
 
Majetek v našem životě 
 
 
Řízení společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svět kolem nás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidská práva 

       



  8. ROČNÍK  

VÝCHOVA K OB ČANSTVÍ  

výstupy učivo 

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti 
a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými 
lidmi i kvalitu života 

• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodn ě koriguje své chování a 
jednání 

• popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a 
pěstovat zdravou sebedůvěru 

 
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 

situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem 

• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí 

• objasní potřebu tolerance ve společnosti 
 

• rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede 
příklady jejich součinnosti 

• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 
• posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si 

rizika jejich porušování  
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede 

jejich příklady 

Osobnost 
 
 
 
 
 
Psychické stavy a procesy 
 
 
 
 
 
Člověk v sociálních vztazích 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření 
 
 
 
 
Právní minimum 
 
 
 
 
 



• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

• kriticky p řistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 
 

• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, 
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu 
a účasti v zahraničních misích  

• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

 
 
 
 
 
 
Řízení státu 
 

 

        9. ROČNÍK  

VÝCHOVA K OB ČANSTVÍ  

výstupy učivo 

• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní  život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

 
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si 

rizika jejich porušování  
• uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 
 

Občan 
 
 
Občan a právo 
 
 
 
 
 
 
 



• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje 
práva a oprávněné zájmy druhých lidí 

• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si 
rizika jejich porušování  

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede 
jejich příklady 

• diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 
 

• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – pracovní poměr 
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede 

příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy 
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – manželství 

 
 

• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich omezení 

• vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého  

• uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu 

• na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 
• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, 

k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a účast 
v zahraničních misích  

• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady 
a zápory 

Právní ochrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pracovním poměru 
 
 
Rodina a zákony 
 
 
Hospodaření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globální svět 
 
 
 
 



• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život 
lidstva 

• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady 
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální 
úrovni – v obci, regionu 

• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání  

 
• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 

společných cílů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Životní perspektivy 
 

 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu přírodopis se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje):  
 

        8. ROČNÍK  

PŘÍRODOPIS 

výstupy učivo 

• rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

 
• aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 

• nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a 
postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život 
ohrožující stavy, epidemie 

 
• životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu 

na zdraví člověka 

 

9. ROČNÍK  

PŘÍRODOPIS 



výstupy učivo 

• uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

 
 

• podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty 
prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam 
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé organismy a na člověka 

 
• mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku 

mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější 
mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové 
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu zeměpis se v 6. ročníku upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se doplňuje):  
 

6. ROČNÍK  

ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě v 
krajin ě, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných událostech 

 

 
 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdravému životnímu stylu se upravuje a doplňuje (přeškrtnuté se ruší, tučně vyznačené se 
doplňuje):  
 

        6. ROČNÍK  

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU  



výstupy učivo 

• respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a 
partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství komunitě 

 
• optimálně reaguje na fyziologické respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje;  a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• definuje pojem patologické hráčství a počítačová závislost, uvede jejich 
rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

• pitný režim  
• vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a 

vody, hluk, osvětlení, teplota 
• denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit,  

pohybový režim 
• režim dne 

 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

• kriminalita mládeže 
• bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, 
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, 
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a 
v situacích ohrožení 

 
Prevence zneužívání návykových látek 

• patologické hráčství, počítačová závislost 
 
Hodnota a podpora zdraví 

• podpora zdravého životního stylu  
• programy podpory zdraví  

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

• utváření vědomí vlastní identity 
• zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 



řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající 
a prosociální chování 

 

7. ROČNÍK  

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU  

výstupy učivo 

• respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou 
a pozitivními životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za 
bezpečné sexuální; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

 
 
 

• orientuje se v problematice civilizačních chorob, zná příčiny jejich 
vzniku a svým chováním přispívá k jejich prevenci 

  
 
 
 
 
 
 
 

• projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a 
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

 
• uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 
 

• dává uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se 

Změny v životě člověka a jejich prevence  

• zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování 
osobnosti, zdrženlivost 

• promiskuita 
 

Péče o zdraví 
• ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu 

nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, 
získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

• ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před 
úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických 
onemocnění; preventivní a  léčebná péče 

• civilizační choroby a jejich prevence 
 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

• rizika silni ční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě 
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

• klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných 
událostí 

• auto-destruktivní závislosti - psychická onemocnění, násilí mířené 
proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní 



zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; 
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 
• definuje pojem patologické hráčství a počítačová závislost, uvede jejich 

rizika 

kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný 
internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, 
trestná činnost, dopink ve sportu 

• kriminalita mládeže 
 

Prevence zneužívání návykových látek  
• patologického hráčství, jeho rizika a možnosti léčby  

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

• dopad vlastního jednání a chování 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tělesná výchova se v 5. – 9. ročníku doplňuje:  
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

  
přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla 

 

15) Vzdělávací program školní družiny ZŠ Jasanová se upravuje (přeškrtnuté se ruší): 

Školní družina má k dispozici tři samostatné třídy, je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovničkou a 
sportovním náčiním.  

Personální podmínky školní družiny 

Činnosti ve školní družině zajišťují tři kvalifikované vychovatelky. 


