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2 Charakteristika	školy

2.1 Úplnost	a	velikost	školy,	vybavení	školy
Naše škola je neúplná – tvořı́ ji pouze 1. stupeň. Ve školnı́m roce 2019/2020 jsou otevřeny dvě 

věkově smı́šené třı́dy. Typem školy jsme malotřı́dnı́ škola – ročnı́ky jsou spojené dohromady. Ve 
školnı́m roce 2019 /2020 máme zastoupeno všech pět ročnı́ků prvnı́ho stupně  – 1.-5. ročnı́k. Třı́da I. 
(1., 2.) spojuje prvnı́ a druhý ročnı́k, třı́da II. (3., 4:, 5.) spojuje třetı,́ čtvrtý a pátý ročnı́k. Maximálnı́ 
kapacita jedné třı́dy je 20 žáků, optimálnı́ 16 žáků. Maximálnı́ kapacita našı́ školy je stanovena na 40 
dětı́ – jedná se tedy o malou školu rodinného typu. 

Na výuku některých předmětů dělı́me děti dle ročnıḱů či úrovně. Při projektovém vyučovánı́ 
pracujı́ děti naopak cı́leně i ve věkově smı́šených skupinách. 

Součástı́ školy je školnı́ družina. Bližšı́ informace o charakteristice a fungovánı́ školnı́ družiny 
najdete ve zvláštnı́m dokumentu – S5VP školnı́ družiny. 
S5kola se nacházı́ v obci Chřı́č nedaleko řeky Berounky. Chřı́č se nacházı́ na rozhranı́ dvou krajů a třı́ 
bývalých okresů: Plzeň – sever, Rakovnıḱ a Rokycany. Dı́ky tomu je zde velmi špatné dopravnı́ spojenı́,
které se ale dı́ky zřı́zenı́ základnı́ školy zlepšuje. V obci je nynı́ autobusové spojenı́ do Kralovic a do 
Zbiroha.  Obec se nacházı́ na hranici CHKO Křivoklátsko. Pod školou protéká Chřı́čský potok, který se 
vlévá do Berounky. Cestou vytvářı́ krásné údolı́, které nabı́zı́ ideálnı́ podmı́nky pro pozorovánı́ 
chráněných živočichů jako je mlok skvrnitý aj., stejně jako přirozenéhobiotopu lesa a potoka s 
nepatrnými zásahy člověka. Okolı́ Chřı́če nabı́zı́ ideálnı́ podmı́nky pro výuku venku – rozsáhlé lesy, 
klidné polnı́ cesty, louky, údolı́ Javornice, zřı́ceniny hradů i památkově chráněné vesnice.

S5kola sı́dlı́ v samostatné budově v rozsáhlém areálu baroknı́ho pivovaru Chřı́č. V areálu 
pivovaru využı́vá škola Sladovnu, ve které je nově zrekonstruovaná kuchyň splňujı́cı́ hygienické 
normy na bistro a stejně tak i sál, který přes týden sloužı́ pro vydávánı́ jı́del a stolovánı́ dětı́. 
Stravovánı́ je zajištěno formou služeb od Pivovaru Chřı́č. V prvnı́m patře sladovny je interaktivnı́ 
Muzeum každodennosti, které škola využı́vá pro výukové účely a aktivity. 

S5kola má své sı́dlo v budově bývalé stodoly, a později traktorových dı́len JZD. Jednopatrová 
budova orientovaná do návsi prošla rozsáhlou rekonstrukcı́ tak, aby odpovıd́ala všem stavebnı́m a 
hygienickým parametrům pro ZS5  zapsanou v rejstřı́ku MS5MT a zároveň vytvářela přıj́emné, podnětné 
a estetické prostředı́.  Objekt stodoly zde stál již v 19. stoletı.́ Současná podoba školy má industriálnı́ 
rurálnı́ charakter. Budova školy se skládá z vestibule s posezenı́m a školnı́ knihovnou, ze šaten, 
chlapeckých a dı́včı́ch toalet, kuchyňkou Toalety jsou vyzdobeny mozaikami, které vytvořily společně 
rodiče dětı.́  Dále ze dvou prostorných učeben rozdělených na jednotlivá centra s výukovými 
pomůckami: na matematiku, český jazyk, rozvoj grafomotoriky a psanı,́ Svět kolem nás. . Dıḱy velkým 
oknům má prostor školy velmi dobré světelné podmı́nky.  Ve třıd́ách majı́ děti možnost pracovat jak 
ve školnı́m lavicı́ch, tak na podlaze na koberečcı́ch, kde si vyskládávajı́ výukový materiál.  Na podlaze 
jsou kruhově koberce, které sloužı́ jako vymezenı́ prostoru pro rannı́ kruhy i pro shromážděnı́ celé 
třıd́y při výuce, hrách i diskuzı́ch. Třı́dy jsou vybaveny modernı́m zařı́zenı́m, učebnı́mi pomůckami, 
počı́tačem, tiskárnou a prezentačnı́ technikou. Součástı́ třıd́ je úložný prostor na ukládánı́ žákovských 
portfóliı́ a rozpracovaných pracı́. 

Výstupy z právě probıh́ajı́cı́ho projektu jsou prezentovány ve vestibule školy. Zde jsou take 
vyvěšeny všechny potřebné informace pro rodiče i návštěvnıḱy. 

Součástı́ školy je tělocvična a prostor pro školnı́ družinu. S5kolnı́ družina je vybavena 
potřebnými pomůckami a hrami pro trávenı́ volného času – vhodným nábytkem, sedacı́mi vaky, 
hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami. Tělocvičnu využı́váme současně jako sál pro pořádánı́ 
školnı́ch akcı,́ školnı́ slavnosti, oslavy – k možnosti všestranného využitı́. 

S5kola disponuje dvorem s venkovnı́m posezenı́m a prostorem pro hry po přestávkách a pro 
posezenı.́ U školy je vytvořena venkovnı́ dı́lna - altán pro výtvarné, rukodělné a řemeslné činnosti. Děti
zde majı́ k dispozici přı́rodniny, materiály i potřebné zázemı́ pro tvořivou práci pod dohledem 
pedagoga. Altán sloužı́ zároveň jako mı́sto pro setkávánı́ při akcı́ch pro rodiče a širokou veřejnost, 
hojně je využı́vaný i školnı́ družinou. S5kola využı́vá také ateliér v sousednı́ budově, který je plně 
vybaven pro práci s nejrůznějšı́mi výtvarnými materiály, je zde keramická pec, kruh, ponk a nářadı́ 



pro truhlářstvı́ a řezbářstvı.́ Součástı́ areálu je také zahrádka, kde děti pěstujı́ zeleninu a bylinky, 
ohniště a prostor chovatelský, kde děti pečujı ́o králı́ky, morčata a včely. . 

Pozemek školy navazuje přı́mo na školnı́ zahradu, kde využı́váme venkovnı́ altán pro výuku i 
pro práci v odpolednı́ družině či volnočasových kroužcı́ch. Děti zde majı ́domeček i prostor pro hry. 
Součástı́ zahrady je také sad, odkud děti sklı́zı́ ovoce. 

V dalšı́m rozvoji školy se počıt́á s úpravou školnı́ zahrady – vytvořenı́ terasovitých výukových 
polı́ček,, postavenı́ sušárny na ovoce s keramickou pecı́ na zahradě  a k postupnému zkrášlenı́ okolı́ 
školy. Rádi bychom vytvořili hmatové chodnıč́ky a přı́rodnı́ hracı́ prvky na zahradě. 

2.2 Charakteristika	pedagogického	sboru
V současnosti působı́ na našı́ škole 6 pedagogických pracovnıḱů.  Všichni pracovnı́ci jsou plně 

kvaliAikovanı́ a majı́ zkušenosti s pedagogickou a výchovnou činnostı́.  Při práci s dětmi uplatňujı́ nové 
pedagogické inovativnı́ metody, s kterými majı́ zkušenosti. Dále přinášı́ do pedagogického procesu 
obohacenı́ dı́ky svým zájmům a zaměřenı́ (hudba, divadlo, fotograAie, ručnı́ práce, vařenı,́ řezbářstvı́, 
kutilstvı́ aj.). 

K dětem přistupujeme s respektem a totéž očekáváme od dětı.́ Pracujeme na principech “má 
svoboda končı́ tam, kde začı́ná svoboda druhého.” Učı́me děti rozhodovat se, vybıŕat si z vı́ce možnostı́
a zároveň být zodpovědný, ohleduplný k ostatnı́m a znát hranice. 

Všichni z pedagogů majı ́odpovı́dajı́cı́ vzdělávánı́,  odbornou kvaliAikaci se dále snažı́me zajistit 
převážně dalšı́m vzdělávánıḿ pedagogických pracovnı́ků. Každý rok posı́láme pedagogy minimálně na
dva semináře zaměřené na rozšı́řenı́ jejich kvaliAikace a rozšı́řenı́ jejich pedagogických metod a 
přı́stupů. Ve škole navı́c pořádáme minimálně dvakrát do roka vzdělávacı́ semináře nejen pro naše 
pedagogy, ale také pro rodiče či pedagogy z jiných základnıćh škol. Semináře se týkajı́ jak nových 
výukových metod, tak efektivnı́ch výchovných a vzdělávacıćh strategiı́ a přı́stupů. 

Vzhledem k individuálnı́mu přı́stupu k žákům a diferenciaci práce dětı ́dle jejich tempa a 
schopnostı́, zájmů pracujeme ve třı́dě I. (1. – 2.) na některé předměty ve dvou – pedagog a asistent 
pedagoga Ve třı́dě II. (3., 4:, 5 ) jsou integrovány dvě děti s doporučenou asistencı,́ které individuálně 
podporuje a pracuje s nimi asistent pedagoga – v této třı́dě pracuje tedy třı́dnı́ učitel a asistent 
pedagoga. V rannı́ a odpolednı́ družině s dětmi pracuje vychovatelka s odbornou kvaliAikacı.́ . 

2.3	Vybavení	školy
Naše škola je vybavena tak, aby poskytovala dostatek prostoru pro rozvoj žáků v nejrůznějšı́ch 

oblastech lidské činnosti. Vestibul školy je mıśto pro setkávánı́, čekánı́, odpočinek, relaxaci – ať už 
dospělých, rodičů, návštěvnı́ků či dětı́. Jsou zde doporučené knižnı́ novinky, časopisy pro děti a 
mládež, které naše škola odebı́rá a stejně tak i časopisy o výchově a vzdělávánı́. Dále je zde tiskárna s 
kopı́rkou pro aktuálnı́ výukové potřeby učitele a žáků. Ve třı́dě je kladen důraz na rozsáhlou škálu 
pomůcek, které žákům pomáhajı́ hapticky, zážitkově, vizuálně probı́rat látku, procvičovat si ji a 
samostatně či ve skupině ji upevňovat. Vzhledem k zaměřenı́ školy kombinujeme jak koupené, tak 
vyráběné pomůcky. 

Koupené pomůcky – předně Montessori výukový materiál – je názorný a velmi efektivnı́ nástroj 
pro pochopenı́ a procvičenı́ některých pojmů a problematik z českého jazyka, matematiky a svět 
kolem nás. Pomůcky jsou uloženy na policı́ch se štı́tky dle okruhů učiva. Jsou uloženy v košı́čcı́ch, na 
tácech a ve složkách tak, aby vytvářely přehled a jasný řád pro uloženı́ – děti tak přesně vı́, kam majı́ 
pomůcky uklidit. Zároveň si mohou pomůcku půjčit, pokud potřebujı́ něco procvičit, nebo zpřesnit. 
Přehlednost vytvářı́ ve třı́dě harmonii a řád, který je tolik potřebný pro soustředěnou práci dětı.́ 
Přehlednost a dostupnost velkého množstvı́ pomůcek umožňuje i učiteli a asistentovi pedagoga 
reagovat na vzniklou situaci a vysvětlit nejasnosti dı́těti za pomoci vybrané vhodné pomůcky. Stále se 
snažı́me vytvářet nové pomůcky dle potřeby. 

Ve třı́dě I. (1. – 2.) je vice pomůcek zaměřených na přı́pravu na psanı́ – vycházejı́cı́ z Montessori 
mateřských škol, ale i dalšı́ch osvědčených metod: Tyto pomůcky se zaměřujı́ na uvolňovánı́ ramene, 
předloktı́, zápěstı,́ jakož i na správný úchop. Zároveň zde připravujeme pro děti nova velkoplošná 



cvičenı́ na uvolňovánı́ ruky, psanı́ do krupice, hmatová cvičenı́, tabulky na psanı́ a grafomotorické 
“taháky” na psanı́. Jsou zde uloženy také smirková pı́smena pro nácvik psacı́ch pıśmen. 

Ve třı́dě II. (3., 4., 5.) jsou k dispozici pomůcky na osvojenı́ gramatických jevů a koutek s 
materiály pro tzv. Centra aktivit vycházejı́cı́ z program Začı́t spolu, ve kterém žáci pracujı́ podle zadánı́
samostatně ve skupinkách. 

V tělocvičně máme  základnı́ sportovnı́ nářadı́, které využı́váme při tělesné výchově i v družině. 
Moc rádi bychom toto nářadı́ rozšiřovali a mohli tak dětem nabı́dnout širšı́ nabı́dku tělovýchovných 
aktivit. 

2.3 Dlouhodobé	projekty,	mezinárodní	spolupráce
Naše škola je otevřená dlouhodobým projektům a mezinárodnı́ spolupráci. Dlouhodobě jsme 

zapojeni v projektu S5kola v lese a Jděte ven. Oba projekty se zaměřujı́ na práci s dětmi venku, na 
podporu jejich sensitivity, odbouránı́ strachů z přı́rodnı́ho prostředı́ a rozvoj vnı́mavosti. Parneterem 
obou projektů je nezisková environmentálnı́ organizace Tereza, která se dlouhodobě věnuje 
ekologickému vzdělávánı́ dětı.́ Aktivity z projektu S5kola v lese použı́váme při našich Dnech venku – 
celoročně tak děti vedeme k činnostem, které propojujı́ jednotlivé vzdělávacı́ obory za účelem 
podrobného poznánı́ biotopu lesa a jeho důležtostı́ pro lidskou společnost. Druhý project Jděte ven se 
zaměřuje na podporu dětı́ zkoumat přı́rodnı́ prostředı́ všemi smysly, trávit co nejvı́ce času venku. 
Aktivity z tohoto projektu využı́váme zvláště při Dnech venku a během odpolednı́ družiny. 

Jsme zapojeni do iniciativy Fairtraidová škola, představujeme dětem potraviny z odpovědného 
zemědělstvı́ a výroby jakou fairtrade představuje. Ve spolupráci spolku Propolis, který dlouhodobě 
oživuje kulturnı́ a společenské děnı́ ve Chřı́či, realizujeme a obohacujeme oslavy tradičnı́ch lidových 
svátků – jako je: Masopust, Vynášenı́ Smrtky, Svatonepomucká pouť,  Svátek světla na Sv. Martina a 
vánočnı́ zpı́vánı́. 

Jsme zapojeni do projektu Postcrossing, ve kterém žáci pıš́ı́ pohledy lidem z celého světa a 
zároveň pohledy z celého světa dostávajı́. Procvičujı́ si tı́m anglický jazyk. Anglický jazyk procvičujı́ 
take při psanı́ dopisů tibetské dı́vce, kterou podporujeme na jejich studiıćh v internátnı́ škole v Indii v 
rámci projektu Adopce na dálku. Děti si na přı́spěvek dı́vce vydělávajı́ penıźe na každoročnı́m školnı́m 
jarmarku. 

Jsme zapojeni do projektu Základy Ainančnı́ gramotnosti, v rámci něho si děti osvojujı́ základnı́ 
znalosti o penězı́ch, nákladech, výdělcı́ch, zisku, šetřenı́, nákupu, půjčkách apod. a vytvářı́ a budujı́ 
společně ve skupinách dle svého výběru start – upové Airmy, ve kterých se učı́ základům podnikánı́ a 
zároveň praktickou dovednost, kterou po celý školnı ́rok rozvı́jı́. Vytvořené výrobky potom prodávajı́ 
žáci rodičům na školnı́ch jarmarcı́ch a rozhodujı́ o nakládánı́ s výdělkem. 

2.4 Spolupráce	s	rodiči	žáků	a	jinými	subjekty

Naše škola je nositelem certiAikované značky Rodiče vı́táni. Splňujeme všechna povinná a téměř 
všechna dobrovolná kritéria pro zı́skánı́ této značky. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá – s 
dıt́ětem přijı́máme do školy celou rodinu. Snažı́me se, aby vztah mezi rodiči a pracovnıḱy školy byl 
otevřený, přátelský, respektujı́cı.́ Prostředı́ školy a pravidla pobytu ve škole jsou nastaveny tak, aby se 
zde rodiče cıt́ili dobře, mohli se do školy bez problémů dostat, podı́vat, sdı́let některou z částı́ 
vyučovánı́. Otevřená a efektivnı́ spolupráce s rodiči je postavena na těchto bodech: 

� Rodiče se mohou kdykoli po domluvě podı́vat do vyučovánı́. 
� Rodiče mohou kdykoli během dne na dı́tě počkat ve vestibulu školy. 
� Na začátku školnı́ho roku dostanou rodiče kontakty na všechny pracovnı́ky, kteřı́ s dětmi 

pracujı́. 



� Mohou si domluvit schůzku a dotyčný pracovnı́k si na rodiče, pokud tomu nebránı́ 
závažné věci, najde čas. 

� Na konci týdne pı́še učitel rodičům e-mail, kde shrnuje, co se během týdne ve škole událo, 
co s dětmi dělal. 

� Na začátku školnı́ho roku dostanou rodiče rozpis důležitých akcı,́ které je během školnı́ho
roku čekajı́. O přı́padných změnách, nebo nových akcı́ch jsou včas informováni. 

� V týdennı́m plánu každého dı́těte informuje učitel rodiče o pokrocı́ch a doporučenı́ pro 
každé dı́tě. 

� Rodiče jsou zváni na školnı́ pobytové akce. 
� Rodiče jsou zváni na zakončenı́ projektů, během roku jsou připravovány tzv. S5koly pro 

rodiče, kdy rodičům pedagogové I děti představujı́ některé ukázky učiva, metody výuky, 
témata.

� Rodiče jsou zapojováni do chodu školy – brigády, přı́spěvky do projektů, školnı́ oslavy 
svátků. 

� Během roku pořádáme rodičovské kavárny, kde jsou rodiče informováni o akcı́ch školy, 
změnách, jsou zváni k diskuzi o rozvoji školy. 

� Pro rodiče jsou pořádány semináře o výchově a vzdělávánı́.
 Třikrát do roka probı́hajı́ tzv. tripartitnı́ schůzky, při kterých se scházı́ rodič – dı́tě – 
učitel a společně probı́rajı́ situaci dı́těte, jeho práci za uplynulé obdobı́ a možný rozvoj. 

� Na společných schůzkách rodičů se nikdy veřejně neřešı́ konkrétnı́ děti a jejich problémy. 
� S rodiči je jednáno s respektem, přátelsky a vždy je hledána konstruktivně cesta k řešenı́, 

která bude dobra pro obě strany. 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Muzeem severnı́ho Plzeňska v Mariánské Týnici a 
předevšı́m s Centrem stavitelstvı́ v Plasıćh, kam děti jezdı́ s pedagogy na prohlı́dky, workshopy a 
zajı́mavé výstavy. Spolupracujeme s obcı́ Chřı́č, děti se podı́lı́ na obohacenı́ kulturnı́ch akcı́ stejně jako 
na čištěnı́ okolnı́ přı́rody, sázenı́ stromů, okrašlovánı́. Máme dobré vztahy k Mateřskou školou Chřıč́ – 
děti z Mateřské školy k nám chodı́ na návštěvu a na kulturnı́ akce, které naše škola pořádá. 

3 Charakteris�ka ŠVP

3.1 Zaměření školy
Pivoňka je škola, která si klade za cı́l podı́let se na výchově zdravě sebevědomých a radostných 

dětı́, které se umı́ zorientovat ve světě, ve kterém žijı,́ a které přijı́majı́ zodpovědnost za sebe i 
společenstvı́, jehož jsou aktivnı́ součástı́. S5kolu chápeme jako zásadnı́ misto pro dı́tě a celou rodinu, 
proto považujeme za zcela zásadnı́ vytvořit ve škole podnětnou, bezpečnou	a	přátelskou	atmosféru.
Nikdo z nás – ať dospělı́ či dı́tě – nemá rád, když je vystavován stresu, posměchu, hanbě. Cı́tı́ se poté 
frustrovaně, smutně, naštvaně. Nevhodné komentáře, nepřı́jemné poznámky a zesměšňovánı́ vedou 
často k pocitům neúspěšnosti a ztráty sebedůvěry, děti mohou ztrácet chuť a motivaci k učenı,́ protože
jinı ́jsou lepšı́, mohou z kolektivu vyčleňovat ty neúspěšné nebo ty moc úspěšné. Tvořı́ se černé ovce 
třıd́y a špatné vztahy.  Chceme školu s emočně bezpečným prostředı́m. S5kolu, která neznamená pro 
děti stres a strach, protože je-li člověk v takových emocı́ch, nemůže se učit něčemu novému. 

U dětı́ podporujeme	přirozenou	dětskou	touhu	a	radost	z	učení. Z vlastnı́ zkušenosti vı́me, 
že děti v předškolnı́m věku se přirozeně samy učı́ chodit, mluvit, ptajı́ se na spoustu věcı́, dělajı́ 
všemožné objevy a zajı́má je svět. Je to to nejcennějšı,́ s čı́m děti do školy přicházı́. Našı́ snahou je 
dětem tuto přirozenou touhu nevzı́t, ale podpořit. Chuť poznávat – nebo-li vnitřnı́ motivace je často 
zničena orientacı́ na známky, niko-li na objevy, obsah učiva, dovednosti. Proto je hodnocenı́ v našı́ 
škole orientováno jinak. Dětem necháváme dostatek prostoru na objevovánı́ a hledánı́ odpovědı́ na 
své otázky.



Dnešnı́ svět je jiný než ten před 15, 30 a vı́c lety. Děti se potřebujı́ umět ptát a hledat odpovědi,
prozkoumávat  určité  téma  z  různých  úhlů.  Pokud  si  majı́  zapamatovat  skutečně  důležité  věci,  je
potřeba ukazovat jim souvislosti, propojovat předměty. V našı́ škole budou děti konstatně pracovat na
určitém projektu, kde zı́skajı́ poznatky o světě kolem sebe propojenı́m jednotlivých předmětů. Učíme
děti	hledat	souvislosti.  

Dı́tě,  vice  než  dospělı,́  vnı́má  svět  všemy  smysly.  Proto  při  výuce  dbáme  na  využitı́  všech
smyslů.  Využı́váme  množstvı́  osvědčených  metod  a  cest,  které  dětem  umožnı́  zábavnou  formou
zjišťovat potřebné znalosti a osvojovat dovednosti. Vı́ce o metodách nı́že. 

S 	 dětmi 	 pracujeme 	 individuálně. 	Zamýšlı́me  se  nad  každým  dı́tětem,  jeho  možnostmi.
Dáváme každému dı́těti dostatek prostoru, času, podpory, aby se rozvı́jel dle svých možnostı́. Vı́me, že
každé dı́tě je jiné, někdo je rychlejšı́  a někdo pomalejšı́. Někdo potřebuje klid, někdo rád pracuje ve
skupině. Vzhledem k malému počtu dětı́  ve třı́dě dáváme dětem na práci dostatek času a prostoru.
Během vyučovánı́ děti pracujı́ na zemi, v lavicı́ch, venku, ve skupinkách, ve dvojicı́ch. Důležité je pro
nás stanovenı́ pravidel a jejich dodržovánı́, respektovánı́ ostatnı́ch a vytvořenı́ klidu pro smysluplné
učenı́ všech. 

U dětı́ se snažı́me rozvíjet	samostatnost	a	zodpovědnost za své vzdělávánı́. Chceme děti vést
k aktivitě, a proto je učı́me rozhodovat se a nest následek svého rozhodnutı́.  Děti se spolupodı́lı́  na
rozhodovánı́  o  věcech,  které  se  jich  týkajı́,  jichž  jsou  součástı,́  např.  při  stanovovánı́  pravidel
vzájemného  soužitı́  a  chovánı́  ve  třı́dě  formulovaných  do  podoby  společných  pravidel,  při  řešenı́
problémů  ve  třı́dě,  při  výběru  některých  témat,  knih,  aktivit.  Našı́m  cı́lem  je  učit  děti  postupně
plánovat si učivo, vidět a chápat smysl učeného, orientovat se v učebnı́m procesu během roku. Děti se
učı́ plnit si své povinnosti – samy si vybı́rajı́, kdy budou pracovat na určitých úkolech, které dostávajı́
zadané s termı́nem odevzdánı́ apod.

Vědomosti jsou pro nás stejně důležité jako competence a vytvářenı́ kladných vztahů ve třı́dě. 
Cı́leně pracujeme na rozvoji klı́čových kompetencı́ během vyučovánı,́ volenı́m aktivnı́ch metod výuky, 
přı́stupem vyučujı́cıćh, pedagogů.

Vzhledem k malotřı́dnı́mu charakteru školy se u dětı́ budujı ́přirozeně vztahy s mladšı́mi, 
staršı́mi, do školy jsou zapojovány celé rodiny, rodiče jsou ve škole vı́táni. 

Pro vyučovánı́ během školnı́ho roku využı́váme tyto metody:	

Náš vzdělávacı́ koncept vycházı́ z osvědčené metody Montessori, který funguje po celém světě v 
několika tisı́cı́ch škol. Metoda Montessori podporuje individualitu každého dı́těte a jejich vnitřnı́ 
motivaci. Chceme děti vést k přebı́ránı́ zodpovědnosti za jejich vlastnı́ učenı́ ve svobodném prostoru.

� Vyučovací	centra: Třı́da je koncipována jako inspirativnı́ prostor, ve kterém jsou centra pro 
výuku českého jazyka, matematiky, přı́rodnı́ch věd, uměnı́ a historie, zeměpise a nauky o světě. 
V každém centru jsou pomůcky a vzdělávacı́ materiály, které si děti mohou volně půjčovat. 

� Pomůcky:	Při práci děti využı́vajı́ důmyslné pomůcky, které pomáhajı́ dětem pochopit probı́ranou
látku. Velká část pomůcek vycházı́ z metody Montessori. Montessori pomůcky se vyznačujı́ 
skvělou názornostı́, barevným rozlišenı́m, řádem, důmyslným využitı́m hmatu, sluchu, zraku a 
celkové motoriky dětı́. Většina pomůcek je vytvořena tak, aby si dı́tě mohlo s pomůckou samo 
pracovat a některé práce samo zkontrolovat. Pomůcky využı́váme pro vysvětlenı́ určité látky, kdy 
učitel provádı́ prezentaci s pomůckou, zadává dětem úkoly s pomůckou a poté je nechává 
samostatně pracovat a zkoušet a procvičovat si látku. Se všemi pomůckami může pracovat 
skupina i jednotlivec. Pokud je dı́tě zaujato určitou pracı,́ tématem, může postupovat dopředu, 
učitel ho seznamuje s dalšı́mi pomůckami a posouvá ho dopředu, podporuje jeho zájem. 



� Bloky	výuky: Děti pracujı́ samostatně, ve dvojici či skupině. Pracujı́ ve výukových 1,5 hod. blocı́ch
či 45 minut dle rozvrhu. Dle potřeby  se rozvh může upravit, pokud např. Děti pracujı́ na určitém 
projektu, je exkurze atd.

� Tématická	výuka: Děti pracujı́ celoročně na tématech, které spojujı́ souvislosti z předmětů. Děti 
vytvářı́ prezentace, vyhledávajı́ informace, učı́ se prezentovat, za pomoci metod dramatické výuky,
pokusů a výuky v terénu samy pokládajı́ otázky a hledajı́ na ně odpovědi. Výchovy – hudebnı́, 
výtvarná, pracovnı́ –jsou plně propojeny dle projektového tématu. 

� Projektová	výuka:	Několikrát ročně pracujeme s žáky na projektech – tzn., že žáci na určité téma 
vyhledávajı́ informace, stanovujı́ postupy, hledajı́ odpovědi, připravujı́ výstupy, prezentace, 
happeningy, propojujı́ své poznatky z reálným světem kolem nich. 

� Centra	aktivit: Děti se učı́ pracovat v tzv. centrech aktivit, kde je probı́rané téma nahlı́ženo 
z různých stran a pro děti jsou připraveny kreativnı́ úkoly, které musı́ ve skupinkách plnit, 
domlouvat se na výstupu a poté prezentovat svou práci. 

� Matematika	prof.	Hejného: Inspirativnı́ hravý model výuky matematiky prof. Hejného 
využı́váme t i na našı́ škole. Děti výuka matematiky nejen chápou, ale také je bavı́. Matematiku 
vyučujeme metodou prof. Hejného a doplňujeme jı́ využitı́m montessori pomůcek. 

� Metody	kritického	myšlení	a	čtenářské	dílny: Pro podporu čtenářstvı́ a dovednostı́ tolik 
potřebné pro život jako analyzovánı́ informacı́, efektivnı́ řešenı́ problému, rozvoj komunikačnı́ch 
dovednostı́ použı́váme osvědčené metody RWCT.V rámci českého jazyka a literatury 
organizujeme tzv. Čtenářské	dílny, kdy učitel i děti představujı́ hravou formou určitou knihu, 
předčıt́ajı́ z nı,́ hrajı́ k nı́ pohybové, výtvarné, hudebnı́ či dramatické hry. Některé knihy se pak 
stávajı́ předlohou pro divadelnı́ představenı́, které s dětmi budeme hrát na konci školnı́ho roku. 
Děti si také čtou své vlastnı́ knı́žky, které poté prezentujı́ spolužákům. 1 – 2x ročně pořádáme tzv. 
Veletrh knı́žek, kdy děti představujı́ to nejlepšı,́ co za uplynulý rok přečetly a doporučujı́ knı́žky 
ostatnı́m dětem k přečtenı.́ 

� Tvůrčí	psaní – Staršı́ žáci majı́ každý týden lekce tvůrčı́ho psanı́, které vycházı́ z anglosaské 
metodiky rozvoje tvůrčı́ho psanı́, vyjadřovánı́, správné formulovánı́ vět a výstavby přı́běhu. Z5 áci 
hledajı́ téma, pı́šou osnovu přı́běhu, rozpracovávajı́ ho, poté přepisujı,́ předčı́tajı́ a upravujı́ do 
Ainálnı́ podoby. Na závěr školnı́ho roku probı́há autorské čtenı́ jejich přıb́ěhů. 

� Výuka	v	terénu: Přı́roda je pro naši školu inspirace. Mnohé věci děti samy vypozorujı́. Pro výuku 
využı́váme školnı́ zahradu, venkovnı́ altán a krásné prostředı́ CHKO Křivoklátska a Berounky. 
Snažı́me se s dětmi být často venku, trávit hlavnı́ přestávku venku. S dětmi vyrážı́me dvakrát do 
roka na exkurze, kde probı́há výuka a rozšı́řenı́ některých témat o praktické zážitky a zı́skávánı́ 
dovednostı́ a vědomostı́ v terénu. 

� Metody	environmentálního	vzdělávání: C5 lověk je součást přı́rody a světa. Svým chovánı́m 
ovlivňuje, jaké bude prostředı́ kolem něj. Chceme dětem ukazovat souvislosti mezi jejich 
chovánı́m a stavem jejich okolı́. Pomocı́ pokusů, zkoumánı́, hledánı́ informacı́ a exkurzı́ se děti 
seznámujı́ s odpadovým hospodářstvı́m, šetřenı́m vodou, elektřinou, topenı́m, jı́dlem, věcmi. 
Chceme děti vést k šetrnosti a neplýtvánı́. Děti si pěstujı́ na školnı́ zahrádce vlastnı ́zeleninu, 



bylinky. Na zahradě trháme ovoce a zpracováváme ho na nejrůznějšı́ produkty. Zkoušı́ si samy 
sklidit nejrůznějšı́ plodiny a zpracovat, upéci chleba, vyrobit mošty, sladkosti atd. Během Dne 
země sázıḿe s dětmi stromy a vedeme děti k vnı́mánı́ krajiny a jejı́ obnově.

� Péče	o	zvířata: Součástı ́školy jsou venku chovaná domácı́ zvıř́ata – králıći, morčata, kočka. Děti  o
ně pečujı́ v rámci rannı́ družiny i v družině. Péče o zvı́řata posiluje v dětech pocit zodpovědnosti, 
citlivosti, starostlivosti a samostatnosti. 

� Metody	globálního	a	rozvojového	vzdělávání: Z5 ijeme v propojeném světě plném neklidu. 
Násilı́, nemoci, nedostatek vody a jı́dla trápı́ lidi nejen daleko ve světě, ale i u nás. Pomocı́ hravých 
metod, hledánı́m informacı,́ rozhovory, chceme dětem ukázat pestrost světa, ve kterém žijı́ a 
možnost pomoci. Chceme děti vést k poznánı́ hodnoty peněz a možnosti vydělat a věnovat penı́ze i
v takto malém věku. Výtěžek z prodeje výrobků, pochutin, které děti vytvořı́ v rámci školy na 
školnı́ch akcı́ch děti, použı́vajı́ na podpořenı́ projektu či konkrétnı́ho nemocného, potřebného 
člověka. 

� Základy	;inanční	gramotnosti	–	start	–	upové	dílny:	Z5 áci se učı́ chápat základnı́ pojmy Ainančnı́ 
gramotnosti v praktických ukázkách při krátkých prezentacı́ch a poté prakticky aplikujı́ znalosti 
v řemeslných dı́lnách: truhlářská, šicı́, včelařská a rukodělná, ve kterých se učı,́ co to znamená 
rozvı́jet malou Airmu, jak zı́skat materiál, co jsou to náklady, výnosy atd. 

� Provázanost	s	reálným	světem: V rámci školnı́ho roku se děti učı ́základům určitého řemesla s 
profesionálnı́m řemeslnı́kem. UH zce spolupracujeme s řezbářem a s keramikem. Děti jezdı́ na 
exkurze a praxe na pracoviště, do továren, do řemeslných dı́len.  Děti pracujı́ v tzv. start – upových
dıĺnách – viz. výše. 

� Hodnotové	vzdělávání	dle	Cyril	Moon:	Naše škola je zapojena do hodnotového vzdělávánı́ dle 
mezinárodnı́ metodiky Cyril Moon. Pomocı́ diskuzı́, obrázků, metod dramatické výchovy, her a 
meditacı́ se s dětmi zamýšlı́me nad morálnı́mi otázkami a etickými zásadami. 

3.2 Profil absolventa
Jsme malotřı́dnı́ škola, která nabı́zı́ vzdělávánı́ od 1. do 5. ročnı́ku. Během školnı́ch let se 

zaměřujeme na celkový rozvoj dı́těte. S5kolnı́ vzdělávacı́ plan je vypracován na základě Rámcově 
vzdělávacı́ho programu pro základnı́ vzdělávánı́. Výstupy dětı́ zcela odpovı́dajı́ doporučeným 
výstupům pro daný věk. Na konci 3. ročnı́ku dbáme na ověřovánı́ doporučených výstupů, vedeme děti 
k individuálnı́mu tempu učiva, ale podporujeme každé dı́tě tak, aby dosáhlo doporučených výstupů ve 
3. ročnı́ku i povinných výstupů v 5. ročnı́ku. 

. Naše vize je, že děti, které by od nás odcházely na jinou Základnı́ školu či Gymnázium budou 
plně připraveny svými vědomostmi, sociálnı́mi dovednostmi a kompetencemi na přestup. 

 Absolvent naší školy by měla být osobnost, která dokáže formulovat vlastní názor a zároveň o něm

diskutovat.  Je  schopen  myslet  i  pracovat  samostatně,  ale  zároveň  také  spolupracovat  v kolektivu.  Jeho

znalosti jsou podmíněny rozsahem učiva současných osnov a jeho individuálními schopnostmi. Má základní

znalosti jednoho světového jazyka. Větší důraz na etickou, ekologickou a estetickou výchovu by v něm měl

rozvíjet schopnost tolerance, vcítění, vědomí základních lidských hodnot, schopnost být zodpovědným za

své činy, chápat svět v souvislostech.

Motivem učenı́ nejsou pro našeho absolventa známky a srovnávánı́  sebe samého s ostatnı́mi,
ale vědomı́ užitečnosti zı́skaných znalostı ́v praktickém životě, v dalšı́m studiu. 



3.3 Vývojové a vzdělávací strategie

Kompetence	k	řešení	problémů

Na našı́ škole se snažı́me vest děti k samostatnému myšlenı́ a komplexnı́ práci s fenoménem řešenı́
problem.  Nepředkládáme  žákům  hotovou  odpověď,  ale  pomocı́  zaujetı́  problémem,  aktivnı́ho
naslouchánı́ a návodných otázek se snažı́me žáky vést k samostatnému přemýšlenı́, hledánı́ vlastnı́ch
odpovědı́  a vhodných cest.  Učı́me děti  analyzovat  problem, vyhodnocovat  relevanci  vstupnı́ch  dat,
odhadovat možné výsledky řešenı,́ zvažovat realizačnı́ možnosti řešenı,́ vybrat jedno, zkusit problem
vyřešit  a  posoudit  závěry.  Vedeme žáky k interpretaci  výsedků,  prezentaci  zjištěného a  aplikaci  v
reálném životě. Tyto způsoby práce se netýkajı́ pouze pokusů, bádánı́ o světě, ale take českého jazyka
a matematiky, kde děti vedeme pomocı́ práce s výukovými pomůckami k samostatnému přemýšlenı́,
hledánı́  cest  a  jejich  ověřovánı́.  Při  výuce  matematiky  využı́váme  metodu  prof.  Hejného,  která  je
založena na objevovánı́  matematických zákonitostı́  pomocı́  aktivit,  žáci  samy přicházı́  na odpovědi,
neřı́kajı́  se jim předem, látka se nevysvětluje dopředu. V hodinách dramatické výchovy učı́me žáky
řešit osobnostnı́ a sociálnı́ problematiku. Děti vstupujı́ do různých rolı,́ hernı́ch situacı́, kde si zkoušı́
řešit problem a hledat různá řešenı́. V předmětu Svět kolem nás se zaměřujeme na společenské jevy.
Z5 áky směřujeme k postoji,  že  problémům lze předcházet,  ale pokud se objevı́,  je  to výzva k řešenı́
(spolupráce, dohoda, kompromis, …) a nesmı́ se před nimi utı́kat. 

Očekávaná	úroveň	klíčových	kompetencí	žáka	naší	školy	na	konci	5.	třídy:	:	
� Z5 ák dokáže vnı́mat nejrůznějšı́ problémové situace ve škole i mimo ni. 
� Rozpozná  a  pochopı́  problem,  přemýšlı́  o  nesrovnalostech  a  jejich  přıč́inách,  promýšlı́  a

naplánuje způsob řešenı.́ 
� Pro hledánı́ řešenı́ využı́vá svých zkušenostı́. 
� Vyvozuje závěry a porovná vstupnı́ data (to co věděl předem o problematice) se závěry, které

zjistil a interpretuje závěr. 
� Umı́ řešenı́ problem vysvětlit a prezentovat samostatně – ústně, pı́semně I vizuálně. 
� Umı́ řešenı́ problem obhájit. 
� Kriticky myslı́, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutı́ a o svém jednánı́ přemýšlı.́  

Cíl	ŠVP:		Podněcovat	žáky	k	tvořivému	myšlení,	logickému	uvažování	a	k	řešení	problémů.

Kompetence	k	učení

Základnı́m  predpokladem  pro  rozvı́jenı́  competence  k  učenı́  je  navázánı́  hubokého  vztahu
učitele a dıt́ěte tak, aby mezi nimi vládla důvěra a otevřenost. Pomocı́ metod aktivnı́ho naslouchánı́ a
respektujı́cı́  komunikace  nastolujeme  ve  třı́dě  přátelskou  atmosféru  a  bereme  každé  dı́tě  a  jeho
problem a životnı́  situaci vážně.  Tı́m dosahujeme důvěry k pedagogům a posilujeme jejich zájem o
látku, kterou jim učitel předkládá. Děti tak nejsou ve stresu, nebo v negacı́ch a můžou se soustředit na
proces učenı́. 

Během celého vzdělávacı́ho procesu máme na zřeteli  jeden z našich hlavnı́ch cı́lů  – vytvořit
takové podmı́nky ve třı́dě (atmosféru, materiálnı́, organizačnı́), aby se děti rády učily, věděly proč se
učı́  a tento smysl učenı́  ve spojenı́  se zájmem o probı́rané je vedl kupředu. Zároveň vedeme děti k
samostatnosti  v učenı́  -  tzn.  pokud je to možné,  nesdělujeme hotové poznatky,  ale vedeme žáky k
vyhledávánı́ informacı́, jejich třı́děnı.́ Vedeme děti k propojenı́, k hledánı́ souvislostı́ mezi předměty. U
každého žáka hledáme vhodný přı́stup k učenı,́ každému dı́těti vyhovuje něco jiného k tomu, aby mohl



dosahovat  dobrých  výsledků,  rozvı́jet  se.  Poukazujeme na žákův  vlastnı́  pokrok a  možné  cesty ke
zdokonalovánı́.  Osvojenı́m si takovéto strategie učenı́  nenı́  žák demotivován k celoživotnı́mu učenı́,
učenı́ považuje za přirozenou součást života. 

Naše vyučovánı́  je založeno na různorodosti.  Proto děti  pracujı́  samostatně,  ve dvojicı́ch,  ve
skupinkách – věkově homogennı́ch I smı́šených – učı́ se domlouvat se v týmu, odpovı́dat za svěřenou
cast úkolu,  odevzdávat a rozvrhovat  si  úkoly včas.  Děti  využı́vajı́  k učenı́  lavice,  koberec,  výukové
koutky. Využı́váme školnı́ knihovnu, děti se učı́ I praktickým dovednostem – dı́ky práci na zahrádce, v
dıĺně, během služeb ve třı́dě, při práci se zvı́řaty. 

Dlouhodobě  vedeme žáky k tomu,  aby si dokázali  rozvrhnout  své  stadium – žáci  pracujı́  na
dlouhodobých projektech, ve vyučovánı́ majı́ proctor na plněnı́ svých výukových povinnostı́ – plněnı́
zadaných přı́kladů na týden, úkolu z českého jazyka či Světa kolem nás. Předánı́  zodpovědnosti  za
plněnı́ úkolů do rukou dětı́ vede žáky k většı́ samostatnosti a posilovánı́ sebedůvěry. 

Během projektového  vyučovánı́  se  žáci  seznamujı́  se  světem uceleně,  vedeme  je  k  učenı́  v
souvislostech. Vracı́me se k již probı́ranému učivu tak, aby žáci sami hledali propojenı́, navazovali a
využı́vali  učivo,  které  již  probı́rali  k  novým  interpretacı́m.  Poznatky  dětı́  postupně  rozšiřujeme  a
ukazuje tak dětem dalšı́ možnosti a různorodost světa kolem nás a lidského věděnı.́ 

Očekávaná	úroveň	klíčových	komeptencí	žáka	naší	školy	na	konci	5.	třídy:	
� Z5 ák dává věci do souvislostı.́ 
� Organizuje si samostatně svůj učebnı́ proces.
� Je zodpovědný za své učenı.́ 
� Na základě  svých zkušenostı́  přistupuje  k nové  látce,  problematice a snažı́  se jı́  pochopit  a

rozšı́řit si vědomosti. 
� Dokáže pojmenovat své úspěchy I své rezervy. Hledá cesty, jak se rozvı́jet dál. 

Cíl 	 ŠVP: 	 Rozvíjet 	 u 	 žáků 	 schopnost 	 spolupracovat, 	 respektovat 	 práci 	 a 	 úspěchy 	 vlastní 	 i
druhých,	umožnit	žákům	osvojit	si	strategie	učení	a	motivovat	je	pro	celoživotní	učení.	

Kompetence	komunikativní	

Efektivnı́ komunikaci se snažı́me použı́vat během celého vzdělávacıh́o procesu  ve vztazı́ch – 
rodiče - učitel – učitel – žák – žák - rodiče. Učı́me děti aktivnı́mu naslouchánı́ a sami jako pedagogický 
sbor se v těchto dovednostech stále procvičujeme. Učı́me sebe I děti respektujı́cı́ komunikaci, 
použı́vánı́ metod přıj́imacı́ komunikace. Snažı́me se dětem ukazovat zaměřenı́ se při komunikaci na to 
podstatné – přijetı,́ sdı́lenı́ a pokud se vyskytne problém, tak posilovat dı́tě k hledánı́ řešenı́ a 
vciťovánı́ se do dı́těte. Učı́me děti vyjadřovat své emoce, umět vyjádřit soucit, zrcadlit – popsat pocity 
druhého a dát mu tak najevo, že jeho stav chápeme. 

Vedeme žáky k samostatnému vytvářenı́, prezentovánı́ a obhajovánı́ svých názorů, zážitků, 
prožitků, Aikcı́ (během čtenářských dı́len, projektového vyučovánı́ i dramatické výchovy), ale také 
k naslouchánı́ jiných (umět být poticho, aktivně naslouchat). Učıḿe děti klást smysluplné otevřené 
otázky. K rozvoji komunikačnı́ch dovednostı́ nám sloužı́ rannı́ kruh, při kterém sdı́lı́me své zážitky, 
hrajeme drobné hry na rozvoj komunikace a spolupráce a pojmenováváme to, co budeme dnes dělat. 
Obdobně je tomu při odpolednı́m kruhu v družině. Během kruhu učı́me děti vyjadřovat názory, 
oceňovat se navzájem a konstruktivně řešit přı́padná nedorozuměnı́. 
Vzhledem ke struktuře našı́  školy se nabı́zı́  ideálnı́  využitı́  kooperativnı́ch metod učenı́,  při kterém
staršı́  děti  učı́  děti  mladšı́  (přizpůsobujı́  vhodnou komunikaci).   Projektové  vyučovánı́  nabı́zı́  velké
možnosti pro rozvoj prezentačnı́ch dovednostı́ a dovednosti efektivnı́ komunikace při řešenı́ problem,
kladenı́ otázek apod. 

Součástı́ našeho školnı́ho vzdělávacı́ho plánu jsou I projektové dny, kdy děti představujı́, co se
během projektu naučily, na čem pracovaly – na tato setkánı́ jsou zvány I rodiče, prarodiče, sourozenci.
Většı́  zodpovědnostı́  za výstup jsou děti motivovány k přı́pravě prezentacı́ a motivuje je k zlepšenı́
komunikačnı́ch dovednostı́.  Během školnı́ho roku pořádáme také nejrůznějšı́  akce pro veřejnost ve



spolupráci s obcı́: Masopust, Pouť, Svátek světla na sv. Martina a Vánočnı́ Betlém, kde se děti zapojujı́ a
podı́lı́ se na programu. Jsou vedeny k uměleckému vyjádřeı́ skrze hudbu, výtvarné uměnı́ a divadlo. 

Očekávaná	úroveň	klíčových	komeptencí	žáka	naší	školy	na	konci	5.	třídy:	
� Z5 ák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu. 
� Vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v pı́semném I ústnı́m projevu. 
� Naslouchá promluvám druhých lidı́, snažı́ se jim porozumět, přıṕadně se nebojı́ citlivě zeptat,

aby sdělenı ́lépe pochopil. 
� Konstruktivně obhajuje svůj názor, přemýšlı́ o jiných argumentech a dokáže svůj změnit. 
� Rozumı́  různým  druhům  textů,  záznamů,  obrazovým  materiálům,  zvuků,  informačnı́m

prostředkům, přemýšlı́ o sdělenı́ a kriticky se nad nimi zamýšlı́. 
� Při běžné komunikaci je vnı́mavý, snažı́ se použı́vat popisný způsob vyjadřovánı́ a pracuje na

zlepšenı́ svých komunikačnı́ch respektujı́cı́ch dovednostı́. 

Cíl 	RVP: 	Vést 	žáky 	k		 citlivé, 	účinné, 	respektující 	a 	otevřené 	komunikaci. 	Učit 	děti 	metody
aktivního	naslouchání	a	metody	efektivní	komunikace.

Kompetence	sociální	a	personální

Během  celého  vyučovánı́  pracujeme  systematicky  na  rozvoji  sociálnıćh  a  personálnı́ch
kompetencı́  dětı́  i  nás pedagogů. Naše rodinná atmosféra je utvářena důrazem na podporu radosti,
štědrosti,  ohleduplnosti.  Na rannı́m I odpolednı́m kruhu hrajeme s dětmi hry pro rozvoj sociálnı́ch
dovednostı́, během výchov i jiných předmětů pracujeme na rozvoji pozitinvı́ho sebevědomı́ každého
dıt́ěte.  Použı́vánı́m  popisného  jazyka  vedeme  děti  k  poznánı́  konkrétnı́ch  silných  stránek a  jejich
možnostı́  a  výzev.  Každé  dı́tě  se snažı́me posunovat  a motivovat,  na konci  každého týdne s dětmi
probı́ráme, co daný týden dělaly, co se naučily, co si procvičily. Podporujeme každé dı́tě v rozvoji jeho
zájmů a dovednostı.́ 

Dı́ky otevřené komunikaci a stanovenı́ hranic předcházı́me problémům a snažı́me se vytvořit
bezpečı,́ ve kterém se děti budou moci v klidu rozvı́jet. Jelikož jsme škola, kde docházı́  k neustálému
kontaktu mezi všemi věkovými kategoriemi, učı́me se a vedeme k toleranci a spolupráci, hledánı́ cesty
k sobě a druhým. Vzhledem k velmi pestrému složenı́  třı́dy vedeme děti k toleranci a obohacenı́ se
navzájem.  Ve  své  vzájemné  tvorbě  se  musı́me  učitelé,  žáci,  třı́dy,  ročnı́ky  sladit  v pracovnı́ch
pravidlech, abychom se nerušili. 

Na začátku školnı́ho roku se děti podı́lı́ na sestavovánı́ pravidel. Po celý školnı́ rok vedeme děti
k pochopenı́ smyslu pravidel, dodržovánı́ pravidel, ohleduplnosti vůči druhým při práci, při učenı́, při
hře.  Děti si během školnı́ho roku sestavujı ́knı́žku o sobě a své rodině, slavı́me narozeniny dětı,́ během
školnı́ho roku pořádáme akce, při kterých program částečně připravujı́ děti, majı́ za něj zodpovědnost.

Očekávaná	úroveň	klíčových	komeptencí	žáka	naší	školy	na	konci	5.	třídy:	
� UH činně spolupracuje ve skupině, dokáže ve skupině pracovat v různých rolı́ch. 
� Podıĺı́  se na utvářenı́ přı́jemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, snažı́  se jednat s druhými s

úctou. 
� Dokáže se vymezit proti nespravedlnosti a snažı́ se postavit na stranu dobra, pomáhat druhým. 
� Přispı́vá k diskusi v male skupině i k debatě celé třı́dy. Chápe potřebu efektivně spolupracovat

s druhými při řešenı ́daného úkolu.
� Oceňuje zkušenosti a práci druhých lidı́. 
� Vytvářı́ si pozitivnı́ představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný

rozvoj. Popı́še své silné stránky a výzvy k zlepšenı.́ 



Cíl	RVP:	Připravovat	žáky	k	tomu,	aby	se	projevovali	jako	svébytné,	svobodné	a	zodpovědné
osobnosti,	uplatňovali	svá	práva	a	naplňovali	své	povinnosti.
Vytvářet	u	žáků	potřebu	projevovat	pozitivní 	city	v	chování, 	 jednání	a	v	prožívání	životních
situací;	rozvíjet	vnímavost	a	citlivé	vztahy	k	lidem.	

Kompetence	občanská
Pomáháme dětem pochopit a rozvı́jet jejich prvotnı́ občanský život – tzn. Co to je být člověkem,

součástı́ jedné obce, součástı́ státu, Evropy, světa. Postupně s dětmi pronikáme do světa povinnostı́ a
práv, která člověk I občan určité země má. Představujeme dětem naše historické a kulturnı́ kořeny,
vedeme k úctě k našim předkům a zároveň vciťovánı́ se a chápánı́ problémů jiných národů. Vlastnı́ı́m
přı́kladem  a  aktivitami  vedeme  děti  k  aktivnı́mu  občanskému  postoji  –  v  modelových  I  reálných
situaı́ch učı́me děti praktické nástroje pro konstruktivnı́  řešeı́  problem, použı́vánı́  popisného jazyka
při komunikaci a respektovánı́ hranic druhého. Učıḿe se řı́kat Ne. Rozšiřujeme dětem jejich sebevědoı́
tak, aby překonávali individuálnı́  starchy a byli vice odvážnı́,  ochotni postavit se na stranu dobra a
spravedlnosti. Poukazujeme na odlišné kultury mnohých menšin či národnostı́, jiné estetické cı́těnı́ a
vjemy, potřebu soužitı́. Přı́rodu a svět předkládáme i jako živoucı́ „bytost“, která též potřebuje péči a
svá práva. K tomuto je nutné učit vidět souvislosti, zaujmout citový vztah.

Jsme  si  vědomi,  že  jsme  součástı́  celku,  jehož  chodu  se  musı́me  v mnohém  přizpůsobit,
abychom jej neohrozili. Snažı́me se být prospěšnı́ našemu okolı́, škole, obci, ale podı́let se na podpoře
rozvojových zemı́, lidı́ v nouzi. Pomocı́ návštěv zařı́zenı́ pro lidi v nozi (azylové domy, dětské domovy,
hospice  apod.),  přı́mou  interakcı́  s  druhými,  na  základě  hernı́ch  situacı́,  dokumentů  apod.
Představujeme dětem problem kolem nás  a  jejich  nadějná  a  pozitivnı́  řešenı.́  Vlastı́m  postojem a
přı́kladem předáváme dětem pozitivnı́ přı́stup k životu. 

Navštěvujeme  divadla,  muzea,  galerie  apod.  Vytvářı́me  si  eststické  cı́těnı́  k vlasti  –  krajině,
přı́rodě, a uměleckému ztvárněnı́, jež někdo takto dokázal vytvořit. Pořádáme divadelnı́ představenı́,
slavnosti, řemeslné a výtvarné dı́lny, přı́rodovědné exkurze.

Očekávaná	úroveň	klíčových	komeptencí	žáka	naší	školy	na	konci	5.	třídy:	
� Z5 ák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace 
� Pokud může a je to v jeho silách, poskytne účinnou pomoc druhému, nebo hledá jiné možnosti,

jak pomoci .
� Respektuje, chránı́ a ocenı ́naše tradie a kulturnı́ I historické dědictvı.́ 
� Má  kladný  vztah  k  uměnı́,  dokáže  se  vyjádřit  vizuálně,  pı́semně,  rytmicko  –  hudebně,

dramaticky. 
� Chápe základnı́  environmentálnı́  souvislosti,  vztah mezi člověkem a přı́rodou a provázanost

světa – snažı́  se dle svých možnostı́  chovat citlivě  a šetrně k sobě, k druhým a k životnı́mu
prostředı́. 

� Dokáže se postavit proti fyzickému I psychickému násilı́, je statečný.
� Dokáže se vcı́tit do druhých lidı́. 

Cíl 	RVP: 	Učit 	žáky	aktivně 	rozvíjet 	a 	chránit 	 fyzické, 	duševní 	a 	sociální 	zdraví 	a 	být 	za 	ně
odpovědný.
	Vést	žáky	k	toleranci	a	ohleduplnosti	k	jiným	lidem,	jejich	kulturám	a	duchovním	hodnotám,
učit	je	žít	společně	s	ostatními	lidmi,	rozvíjet	vnímavost	a	citlivé	vztahy	k	prostředí,	přírodě.		

Kompetence	pracovní

Snažı́me se děti  vest  k samostatnosti,  učit  je  dodělávat  započaté  věci,  překonávat  nechuť a
překážky. Učı́me žáky plánovat si svou práci, pracovat efektivně s časem. Pomocı́ orientace, značek,
informacı́ na rannı́m kruhu I nástěnce učı́me žáky orientovat se v case a mı́t představu o prostoru na
svou práci. Neustále žáky v jejich individuálnı́ch schopnostech a zájmech podporujeme (budoucı́ volba



povolánı́). Snažı́me se vzbudit určitý zájem do budoucna (kutilstvı́, svépomoc, tvořivost, chovatelstvı́).
Podporujeme žáky v možnosti výběru, na čem budou pracovat, vzdělávat se – žáci si mohou v rámci
svých výukových povinnostı́  vybrat,  kdy  konkrétně  určitý  úkol  udělajı,́  kdy  si  prezentaci  připravı́.
Učı́me  je  posunovat  se  dál,  reAlektovat  svou  práci  při  týdennı́ch  ohlédnutı́ch  a  na  tripartitnı́ch
schůzkách. 

Akcent je u nás kladen na rozvoj praktických dovednostı́ a pracovnı́ch návyků – pomocı́ služeb
ve třı́dě vedeme žáky k zodpovědnosti za celý kolektiv, zvı́řata, rostliny, prostředı́ třı́dy. Péče o zvı́řata
a zahrádku u nich podporuje citlivost a pravidelnost plněnı́ povinnostı.́ V truhlářské dı́lně – u ponku či
během Dnů venku děti pracujı́ s nejrůznějšı́m nářadı́m, nástroji, učı́ se plánovat si práci, postupovat
podle určitého postupu, návodu, dodělávat výrobky a tyto výrobky použı́t ve škole či v domácnosti.
Nabı́zı́me  spectrum  činnostı́,  byť  ve  skromných  podmı́nkách,  co  do  material,  nástrojů,  způsobů
zpracovánı́ atd. Vedeme žáky k osvojenı́ pestré palety rukodělných činnostı́. 

S žáky a jejich rodiči se podı́lı́me na zvelebovánı́ školy, snažı́me se je vest ke kladnému vztahu k
mı́stu, kde žijı́ a k hledánı́ dalšı́ch možnostı,́ jak svou pracı́ přispět a reálně něco změnit. Během Dne
Země sázı́me v okolı́ stromy, čistı́me potok atd.  – vedeme děti k praktické environmentálnı́ výchově. 

3.4 Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Naše škola je otevřena smysluplné inkluzi. To znamená, že se zamýšlı́me nad každým dı́tětem, 
jeho možnostmi, stupněm znevýhodněnı́m, rodinou a skupinou dětı́ velmi podrobně, abychom zı́skali 
představu o možném fungovánı́ skupiny. UH zce spolupracujeme se všemi pedagogicko – 
psychologickými poradnami, ve kterých jsou děti se speciAickými vzdělávacı́mi potřebami v péči. UH zce 
spolupracujeme s rodiči. Spolupracujeme s Centrem pro rodinu v Brně, která se zaměřuje na práci s 
dětmi s ADD a ADHD. Externě spolupracujeme s logopedem a SPC při logopedické škole v Berouně a s 
PPP v Plzni.. Máme speciálnı́ pedagožku, která s námi spolupracuje, vede pedagogické intervence či 
radı́ s dalšı́m postupem, metodami u dětı ́s určitým podpůrným opatřenı́m. Vzhledem k povaze školy, 
tedy jejı́mu malotřı́dnı́mu charakteru, malému počtu žáků ve třıd́ách, přı́tomnosti pedagoga a 
asistenta pedagoga ve třı́dě, umožňujeme individuálnı́ či skupinovou integraci žáků do jednotlivých 
ročnı́ků. 

Podle stupně podpůrných opatřenı́ na základě zprávy z pedagogicko – psychologické poradny 
dle přı́lohy vyhlášky č. 27/2016 Sb. přijı́máme na základě smlouvy s rodiči dı́tě ke vzdělávánı́ na našı́ 
škole a vytvářı́me individálnı́ vzdělávacı́ plan, který následně konzultujeme s PPP či SPC. Vzhledem k 
malému počtu žáků i vyučujı́cı́ch na našı́ škole se na tvorbě IVP podı́lejı ́všichni, kdo s dı́tětem pracujı́ –
tedy výchovný poradce – ředitel, třı́dnı́ učitel, asistent pedagoga. Individuálnı́ plán obsahuje konkrétnı́
vzdělávacı́ cı́le, metody práce, reedukace vzdělávacı́ho obsahu, zpomalenı́ a individuálnı́ tempo, což je 
zcela v souladu s našı́m pojetı́m vzdělávánı́. Na základě doporučenı́ PPP zahrnujeme do IVP práci s 
kompenzačnı́mi pomůckami, které vyrábı́me či kupujeme. Ve třı́dě pracuje spolu s pedagogem asistent
pedagoga. Jeho úkolem je předevšı́m podpora dětı́ se speciAickými vzdělávacı́mi potřebami během 
vyučovánı́, zohledněnı́ jejich potřeb a většı́ individualizace výuky či volba jiných výukových pomůcek. 
Vzhledem k nižšı́mu stupni znevýhodněnı́ u integrovaných žáků máme sdı́leného asistenta pedagoga.

Máme zkušenosti s integracı́ dětı́ s poruchou pozornosti, dı́těte s dysfáziı́, s opožděným 
vývojem řeči a dı́tětem s ADHD. Během práce s nimi se osvědčilo střı́dánı ́činnostı́ a klid na práci, 
práce s Montessori pomůckami a častějšı́ zařazovánı́ výukových her. Komunikace je založena na 
kratšı́ch slovnı́ch spojenıćh, jasném vysvětlenı́, přesným organizačnı́m řádem a stanovenı́m hranic. 
Osvědčilo se dlouhodobé zařazovánı́ her na rozvoj sociálnı́ch dovednostı́, komunikace, zlepšovánı́ 
vztahů ve skupině. Mezi dalšı́ podpůrná opatřenı́ patřı́ předevšı́m důraz na klid a individuálnı́ 
pracovnı́ tempo, střı́dánı́ úkolů, důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacı́ho obsahu.  
Pokud jsou žáci unavenı́, mohou si udělat během vyučovánı́ přestávku, odpočinout si v relaxačnı́m 
koutku či ve čtenářském koutku. Součástı́ třı́dy je i grafomotorický koutek s množstvı́m manuálnı́ch 
přıṕravných uvolňovacı́ch aktivit, které děti take rády a účelně využı́vajı́. 

Uplatňujeme zásady volby pracovnı́ho mı́sta – využitı́ celé třı́dy, výukových koutků. Dı́ky 
asistentce pedagoga mohou děti využı́vat i klidový koutek či samostatně pracovat v klidu u stolků na 



chodbě. Velkou výhodou je také venkovnı́ prostor a péče o rostliny a zvı́řata, která děti zklidňuje a 
harmonizuje. 

Hodnocenı́ je na našı́ škole slovnı,́ proto je zcela v souladu s požadavky na IVP. Děti jsou při 
hodnocenı́ vedeni ke konkretizaci naučeného, orientaci ve vzdělávacı́m procesu, plánovánı́ učiva. 

Na tripartitnı́ch schůzkách probı́ráme s dı́tětem I rodiči plněnı́ IVP, přıṕadně úpravy, hledáme 
dalšı́ podpůrná opatřenı́, které zkoušı́me a použı́váme v praxi. Rodiče jsou zváni do výuky, pravidelně 
komunikujeme a sledujeme rozvoj, stagnaci či pokroky dı́těte. Společně hledáme tu nejlepšı́ cestu, jak 
dıt́ě rozvinout a využı́t jeho potenciál navzdory jeho speciAickým vzdělávacı́cm potřebám. Jejich role je
velmi důležitá – motivujeme je k pravidelným cvičenı́m s dětmi, prováděnı́ přı́pravy na vyučovánı́, 
rozvoj řeči I zajištěnı́ podnětného prostředı́ (doporučujeme omezenı́ TV a PC, vhodné knihy, hry, 
společné rodinné práce, činnosti, activity, výtvarné činnosti). Doporučujeme rodičům vhodnou 
literaturu, pořádáme semináře o efektivnı́ komunikaci, respektujıćı́ výchově, emočnı́ podpoře žáků. 

3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Naše škola nabı́zı́ individuálnı́ přı́stup k dı́těti – tedy k dětem mimořádně nadaným. Může se take
jednat o děti se zvýšeným zájmem o určitou problematiku. Vzhledem k tomu, že pracujeme s 
množstvı́m výukových pomůcek a učı́me děti pracovat samostatně, mohou děti postupovat ve svém 
rozvoji i rychleji. Učitel jim předkládá dalšı́ výukové pomůcky, materiály, pracovnı́ listy. Dı́ky učebnı́m 
mapám se dı́tě orientuje v dalšı́ch možných tématech a učivu, které navazuje na jeho aktuálnı́ úroveň a
může se posunovat kupředu, ptát se učitele. 

Disponujeme rozsáhlou školnı́ knihovnou, odkud učitel nabı́zı́ dı́těti dalšı́ materiály, ukazuje mu 
dalšı́ možnosti studia. Zadává dı́těti dalšı ́úkoly, vybı́rá náročnějšı́ texty, nechává dıt́ě volit si vlastnı́ 
témata k doplněnı́ projektu. Snažı́me se nadané děti motivovat neustálými podněty, prohlubovánı́m 
zkušenostı́ a jeihc možnou prezentacı́. S rodiči žáka se hledá vhodná cesta dalšı́ho studia, samostudia a
doporučujı́ podůrné prostřekdy. Tito žáci jsou vedeni ( i samostudiem) k tolerance k méně nadaným 
spolužákům a k ochotě jim pomáhat. 

Mimořádně nadanı́ žáci jsou vedeni ke stanovovánı́ cı́lů ve studiu, k samostatnému posouvánı́ na
výukové učebnı́ mapě, k posilovánı́ jejich zdravé vůle a k reAlexi dosažených cı́lů a stanovenı́ nových – 
rozšiřujı́cı́ch, navazujı́cı́ch. K vytvářenı́ jistoty a zodpovědnosti ve výuce sloužı́ žákům stanovovánı́ 
plánů učiva – kdy a s kým bude na čem pracovat, kdy si splnı́ jednotlivé úkoly. 

Z5 áci jsou vedeni k všestrannému rozvoji I v jiných oblastech, jsou jim nabı́zeny možné exkurze, 
workshop, letnı́ školy a dalšı́ pobytové akce dle speciAikace a zájmů dı́těte. 

Jsme otevřeni předčasnému nástupu dı́těte ke školnı́ docházce v přı́padě nadaných dětı́ dle 
doporučenı́ PPP. 

3.6 Průřezová témata a jejich začlenění do výuky

Do jednotlivých předmětů jsou začleněny tzv. Průřezová témata. Průřezová témata jsou svým obsahem 

reakcí na aktuální problémy současného světa. Pomáhají rozvíjet osobnost žáků především v oblas$ 

postojů a hodnot. Vedou dítě k pochopení světa v kontextech, snaží se provázat předměty a přemýšlet 

v souvislostech. 

Přehled průřezových témat a použı́vaných zkratek v dalšı́ části S5VP: 
Environmentálnı́ výchova (EV)
Mediálnı́ výchova (MV)
Multikulturnı́ výchova (MKV)
Osobnostnı́ a sociálnı́ výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlenı́ v evropských a globálnı́ch souvislostech (VEGS)



Pozn.: Barevné odlišenı́ jednotlivých průřezových témat pomáhá rozlišit začleněnı ́jednotlivých PT do 
učebnı́ch osnov. 

Environmentální	výchova	(EV)
Vzhledem k zaměřenı́ školy je toto průřezové téma začleněno zcela automaticky do chodu školy – žáci 
toto téma řešı́ prakticky v rámci péče o zvı́řata, zahradu, při pracovnı́m vyučovánı́, při Dnu venku, 
během činnostı́ v družině. Teoreticky řešı́me jednotlivé okruhy v rámci jednotlivých předmětů a při 
projektovém vyučovánı́. Praktickou užitou ekologii se dětem snažı́me zprostředkovat v rámci chodu 
školy: třı́dı́me odpad, šetřı́me s vodou, energiemi, nakupujeme potraviny u lokálnı́ch dodavatelů, 
použı́váme ekologické čistı́cı́ prostředky, vybudovali jsme compost, připravujeme nápoje z bylinek z 
našı́ zahrádky, sázıḿe stormy, čistı́me okolnı́ přı́rodu atd. 
V tabulce uvádı́me začleněnı́ okruhů témat v jednotlivých předmětech a ročnı́cıćh – nejvı́ce je téma 
integrováno ve vzdělávacı́ oblasti C5 lověk a svět, ale I v jiných předmětech – viz. tabulka nıž́e. 

Mediální	výchova	(MV)
Z5 ijeme ve světě modernı́ch komunikačnı́ch prostředků, ve světě informacı́. Naše vědomosti jsou 
založeny na informacı́ch, které zıśkáváme z různých zdrojů. Tyto zdroje mohou být přitom relevantnı́ i
špatně ověřitelné. Obsah sdělenı́ přitom vždy záležı́ na autorovi článku, jeho cı́lech a záměrech sdělenı.́
Během vyučovánı́ použı́váme s dětmi metody kritického myšlenı́ – ukazujeme jim, jak mohou kriticky 
pracovat s texty, s informacemi, jak dekódovat sdělenı,́ reklamy, obsahy článků, dokumentů, Ailmů atd. 
Vedeme děti k vlastnı́ tvorbě krátkých audio i video spotů, ozřejmujeme jim zákonnitosti úspěšných 
sdělenı́. Během roku si děti zkoušı́ vytvořit krátký animovaný Ailm a podı́lı́ se na tvorbě školnı́ch 
webových stránek, přispı́vajı́ do obecnı́ho zpravodaje. V budoucnu bychom s dětmi rádi začali vydávat
školnı́ časopis, jehož obsah a strukturu budou vytvářet sami žáci. 

Multikulturní	výchova	(MKV)
Dnešnı́ svět je pestrý a propojený. Zároveň se jako v každé době objevujı́ neetické a nehumánnı,́ 
nenávistné postoje vůči jednotlivým menšinám, odlišným  národům. Našı́m cı́lem je vést děti 
v různých předmětech k toleranci a otevřenosti. U dětı́ rozvı́jı́me solidaritu, morálku a štědrost. 
Zároveň vnıḿavost a schopnost ocenit odlišnost druhého, hledat vždy to dobré v člověku. Vedeme děti
k pozitivnı́mu pohledu na člověka, ať je jakékoli národnosti, ať má jakoukoli odlišnost. Zároveň 
praktickými dovednostmi – např. Při hodinách dramatické výchovy, při projektech zkoušı́me 
simulovaný nácvik situacı́, ve které se postavı́ za určitého člověka. V hodinách uměleckých disciplı́n 
představujeme žákům kulturnı́ dědictvı́ různých národů a jejich vliv na světové kulturnı́ dědictvı́ jakož
i vynálezy a zajı́mavé lidi, kteřı́ pocházı́ z různých kontitnentů.  Pořádáme občasné besedy 
s přı́slušnı́ky různých národů, hledáme rozdı́ly a spojitosti v rámci aktivit kritického myšlenı́.

Osobnostní	a	sociální	výchova	(OSV)
Kladný vztah k sobě samému a k ostatnı́mi je předpokladem spokojeného aktivnı́ho života. Našim 
cı́lem je během celého vyučovánı́ vest děti ke kladnému sebepřijetı,́ ke schopnosti řešit efektivně 
problémy, spolupracovat, poznávat svoje silné stránky a výzvy k překonánı.́ Pro rozvoj jednotlivých 
dovednostı́ a postojů použı́váme metody OSV pro daný věk, metody Etické výchovy a dramatické 
výchovy. Tyto hry a cvičenı́ použı́váme každodenně při rannı́m kruhu I při odpolednı́m kruhu, během 
projektů, hodin, Dne venku a při hodinách dramatické výchovy. 
 
Výchova	demokratického	občana	(VDO)
Sounáležitost s určitou zemı́, státem je v současné době často zprofanovaná, nebo naopak byla 
v minulosti i současnosti využı́vána pro manipulaci s lidskou potřebou patřit někam. Aktivnı́ 
občanstvı́, které se vyznačuje vlastnı́m nesnášenlivým postojem k druhým, je cı́l, ke kterému chceme 
děti vést. Během projektů, v hodinách, exkurzı́ch, návštěvách, v simulovaných situacı́ch při dramatické
výchově i během oslavy svátků, jakož i vlastnıḿ přıḱladem ukazujeme dětem důležitost zapojenı́ se do
proměn v nejbližšı́m okolı,́ vedeme děti k přemýšlenı́ nad výhodami a nevýhodami demokracie, 



k zamýšlenı́ nad hodnotami i fungovánı́m řı́dı́cı́ch funkcı́ a vztahu občan – samospráva – kraj – 
ministerstva – vláda – prezident. 

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech	(VEGS)
Udržet si odvahu poznávat svět a hledat šetrné cesty žitı́ v propojeném světě je dlouhodobý cı́l, ke 
kterému s dětmi směřujeme. Během projektů a Dnů venku, při oslavě svátků, v textech a seznamovánı́ 
s dětskou literaturou v českém jazyce – představujeme dětem svět v širšı́ch souvislostech, ukazujeme 
jim důležitost mezinárodnı́ spolupráce, stejně jako rozvoj mikroregionů. Prostřednictvı́m zapojenı́ 
v iniciativách Svět v nákupnı́m košı́ku a Férová škola odkrýváme s dětmi problematické pozadı́ 
mezinárodnıh́o obchodu a globalizace a hledáme s dětmi spravedlivějšı́ cesty a možnosti 
spotřebitelstvı́ a žitı́. Pořádáme besedy a workshopy s lidmi z jiných zemı,́ s cestovateli, kteřı́ dětem 
představujı́ určitá odborná témata, povolánı́ (zoolog, botanik, lékař bez hranic apod.) stejná, ale 
zaměřenı́m odlišná od českých. Každoročně se zapojujeme do projektu Skutečný dárek, kde 
podporujeme lidi v rozvojových zemı́ch. 

Průřezová	témata	–	1.	-	3.ročník
Průřezové	
téma/	předmět

Čj M Svět Vv Hv Dv Tv Prac Aj

Environmentální
výchova
Ekosystémy 1.-3. 1.-3. 1. - 3. 1.-3. 1.-3. 1.-3. 1.-3. 2.-3.
Lidské aktivity a 
problémy 
životnı́ho 
prostředı́

1.-3. 1.-3. 1. - 3. 1.-3. 1.-3. 1.-3. 1.-3. 2.-3.

Základnı́ 
podmı́nky života

1.-3. 1. - 3. 1.-3. 1. – 
3.

Vztah člověka k 
prostředı́

1.-3. 1.-3. 1.-3. 1.-3. 1.-3.

Kulturnı́ krajina 2.-3.
Mediální	
výchova
Fungovánı́ mediı ́
a vliv ve 
společnosti

1.-3. 1.-3. 1.-3.

Vnı́mánı́ autora 
mediálnıćh 
sdělenı́

1.-3. 1.-3. 1.-3.

Tvorba 
mediálnıh́o 
sdělenı́ – 
vytvářenı́ článků, 
videı,́ spotů

1.-3.

Multikulturní	
výchova
Kulturnı́ 
diferenciace

1. – 
3.

1. -3. 1. – 
3.

1. – 
3.

2. – 
3.

Etnický původ 1. -3. 2. – 
3.

1.- 3.

Multikulturalita 1. -3. 2. – 
3.

1. – 
3.

2. – 
3.



Principy 
sociálnı́ho smı́ru a
solidarity

1. – 3.

Lidské vztahy 1. -3. 1. -3. 1. – 
3.

2. – 
3.

Osobnostně	–	
sociální	výchova
Psychohygiena 1. – 

3.
1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 3.

Seberegulace 1. – 
3.

1. – 3.

Kreativita 1. – 3. 1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 3. 2. – 
3.

Poznávánı́ lidı́ 1. -3. 1. -3. 1. – 3. 1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 
3.

Komunikace 1. -3. 1. – 
3.

1. – 3. 1.- 3. 1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 3. 2. – 
3.

Sebepoznánı́ 1. – 
3.

2. – 
3.

Hodnoty a postoje 1. – 3. 2. – 
3.

Kooperace 1. – 3. 1. – 
3.

Morálnı́ rozvoj 1. – 3.
Výchova	
demokratického
občana	
Formy participace
občanů v politice

1. – 
3.

1. -3. 1. – 3. 1.	–	
3.

1.	–	
3.

Občan, Občanská 
společnost a škola

1. - 
3.

1. – 
3.

1. – 3.

Principy 
demokracie

2. - 
3.

2. – 3.

Výchova	
k	myšlení	
v	evropských	a	
globálních	
souvislostech
Evropa a svět nás 
zajı́má

1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 3. 1. – 
3.

1. – 
3.

2.-3.

Objevujeme svět a
Evropu

1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 3. 1. – 
3.

1. – 
3.

1. – 
3.

2.-3.

Evropa a svět nás 
zajı́má

1. – 3. 1. – 
3.

2. – 
3.



4			Učební	plán

Týdenní	učební	plán:	

Vzdělávací
oblasti

Vzděláva
cí	obory

Vyučova
cí

předmět

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

Celke
m

hodin

DČ
D

Jazyk	a	
jazyková	
komunikac
e

C5eský 
jazyk a 
literatura

C5eský 
jazyk

7+2 6 7 7 6+1 33 3

Cizı́ jazyk
Anglický 
jazyk

– 3 3 2+1 1+2 9 3

Matematika	a	její	
aplikace

Matemati
ka

4 4 4 4 4 20 0

Člověk	a	jeho	svět	(v	5.	
ročníku	propojený	
s	Informační	a	
komuniakční	
technologií)

Svět 
kolem 
nás

2 2 2+2 3+2 3+2 12 6

Umění	a	
kultura

Hudebnı́ 
výchova

Hudebnı́ 
výchova

1 1 1 1 1 5 0

Výtvarná 
výchova

Výtvarná 
výchova

2 2 1 1 1 7 0

Člověk	a	
zdraví

Tělesná 
výchova

Tělocvik 2 2 2 2 2 10 0

Člověk	a	svět	práce Pracovky 1 1 1 1 1 5 0
DOPLNIT Etika 1 1 1 1 1 1 4
Týdenní	hodinová	
dotace	a	disponibilní	
hodiny

19+
3

21+1
21+
3

21+
4

20+
5

102 16

Celkový	týdenní	počet	
hodin

22 22 24 25 25 118

Poznámky	k	učebnímu	plánu:	
Disponibilnı́ časová dotace je psána čı́selně v červené barvě. 
DC5D jako poslednı́ sloupeček představuje využitı ́disponibilnı́ časové dotace v jednotlivých 
předmětech. 
Anglický jazyk zařazujeme od 2. třı́dy. 
V rozvrhu máme zařazen navı́c předmět Etika, ve kterém využıv́áme metody osobnostně-sociálnı́ 
výchovy, dramatické výchovy a realizujeme některá průřezová témata. 



Dle organizačnı́ch možnostı́, složenı́ žáků, ale předevšı́m schopnostı́ vyučujı́cı́ch lze jednotlivé 
předměty integrovat a vytvářet dalšı́ výukové modely – jako bloky, projekty. 
Ve středu realizujeme tzv. Den venku, kdy žáci propojujı́ své znalosti z českého jazyka, matematiky, ze 
Světa kolem nás a z Hudebnı́ a výtvarné výchovy v terénu. 

1 Učební osnovy

Vzdělávací	oblast:	Jazyk	a	jazyková	komunikace

Vzdělávacı́ oblast Jazyk a jazyková komunikace je v 1.- 5. ročnı́ku realizována prostřednictvı́m 
předmětu český jazyk a literatura a v rámci 2. - 5. ročnı́ku také prostřednictvı́m předmětu anglický 
jazyk. 

Obor:	Český	jazyk	a	literatura

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1.ročnı́k 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
7+2 6 7 7 6+1 33+3
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název předmětu Český	jazyk
Oblast Jazyk	a	jazyková	komunikace
Obsahová	
charakteristika	
předmětu

C5eský jazyk se vyučuje ve všech ročnı́cıćh s nejvyššı́ časovou dotacı́
a je tak stěžejnı́m předmětem s velkým mezipředmětovým 
přesahem. Výuka probı́há v jedné třı́dě na třech úrovnı́ch v rámci 
jednotřı́dky 1.–3. ročnı́k. Prolı́nánı ́výuky vstupuje předevšı́m do 
předmětů výtvarná výchova a dramatická výchova, ale také do 
matematiky a předmětu člověk a jeho svět.

Výchovně-vzdělávací	cíle

� Rozumět psanému i mluvenému projevu přiměřené úrovně.
� Umět využı́t prostředky psaného i mluveného projevu k 

dosaženı́ vlastnı́ch komunikačnı́ch cı́lů, tj. umět se 
samostatně vyjadřovat v různých oblastech a přiměřeně k 
věku.

� C5 ı́st s porozuměnı́m jednoduché naučné texty.
� C5 ı́st s porozuměnı́m a zážitkem literárnı́ texty přiměřené 

věku.
� Na základě poetického textu vnıḿat uměleckou rovinu 

jazyka a umět s nı́m kreativně pracovat.
� Vést k zájmu o mateřský jazyk a čtenářské aktivitě.

Cı́le výuky českého jazyka a literatury jsou naplňovány v těchto 
oblastech:



Písemný	projev	má za cı́l naučit děti ovládat správnou techniku 
psanı́ a zı́skat tak základy čitelného rukopisu. Z5 áci si pod 
metodickým vedenı́m osvojujı́ psanı́ s porozuměnı́m, postupně se 
seznamujı́ s různými formami psaného projevu a umı́ je použı́vat v 
rámci vlastnı́ tvorby psaného projevu.

Jazyk	a	gramatika	je základnı́ stavebnı́ kámen předmětu český 
jazyk. Vede k pochopenı́ jazykových zákonitostı́, správné aplikaci 
gramatických pravidel a v této fázi předevšı́m pravopisných 
pravidel. Jazykové vyučovánı́ má velký význam pro rozvoj myšlenı́ 
žáků, neboť se při něm učı́ jazykové jevy pozorovat, třı́dit, 
srovnávat a zobecňovat. Tak docházı́ k mnoha elementárnı́m 
zobecněnı́m a k procvičenı́ poznaných jazykových a pravopisných 
jevů. 

Komunikační	dovednost	je oblast, ve které se žáci učı́ vnı́mat 
rozdı́lnost jazykových sdělenı,́ učı́ se vnı́mat jejich smysl a účel. 
Sami jsou vedeni k efektivnı́mu využı́vánı́ jazykových prostředků v 
rámci daných, věku přiměřených komunikačnı́ch situacı́. Z5 áci se učı́
analyzovat jednoduchá sdělenı́, reagovat vhodným způsobem v 
daných situacı́ch, vyjadřovat své myšlenky a udržovat smysluplnou
konverzi. V rámci metody kritického myšlenı́ jsou vedeni ke 
svébytnému a zorientovanému postoji v dnešnı́ komunikačně 
vyspělé době.

Literární	výchova	a	čtenářská	gramotnost	má přivést žáky k 
jazykové a estetické vnı́mavosti. Seznámenı́ se s literaturou na 
úrovni věku žáků je základnı́m předpokladem pro pochopenı́ dalšı́ 
roviny užı́vánı́ jazyka. Předevšı́m dı́ky práci s poeziı́ se žáci 
seznamujı́ s obraznými pojmenovánı́mi a jinými skrytými 
sdělenı́mi. Tvůrčı́m přıśtupem děti do literatury vstupujı́ 
prožitkem a jsou tak nenásilným způsobem vedeni ke čtenářstvı,́ 
které je důležitým zdrojem slovnı́ zásoby, ale přispı́vá také k 
rozvoji poznávánı́ a myšlenı́.

Všechny čtyři složky výuky českého jazyka a literatury jsou 
propojeny v jeden konzistentnı́ celek, proto je dobré některé jevy 
zmiňovat z různých úhlů jednotlivých složek a uvádět je tak v 
kontext. 

Průřezová	
témata

Osobnostní	a	sociální	výchova

� Uvědomuje si jazyk jako nástroj komunikace, který mu 
pomáhá řešit každodennı́ situace, jejichž úspěšné zvládnutı́ 
tak vede k jeho osobnostnı́mu růstu.

� Vnı́má užı́vánı́ verbálnı́ch i neverálnı́ch prostředků jako 
zásadnı́ nástroj při utvářenı́ a udržovánı́ vztahů ve třı́dě i 
mimo ni, tedy mezilidských vztahů.

Výchova	demokratického	člověka



� Umı́ v přiměřené mı́ře naslouchat a vyjadřovat svůj názor.

� K různým názorům přistupuje kriticky, umı́ argumentovat a 
nebojı́ se mıt́ jiný názor – to ho vede k uvědoměnı́ si práva 
svobody slova a osobnı́ svobody obecně. 

Environmentální	výchova

� V rámci jazykové a literárnı́ výchovy poznává různé texty, 
které mu pomáhájı́ k porozuměnı́ životu v jeho 
komplexnosti, tedy i k porozuměnı́ významu trvale 
udržitelného rozvoje.

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech

� Vnı́má jazyk jako nástroj učenı́ a má povědomı́ o důležitosti 
znalosti jiných jazyků, které jsou klı́čem pro dorozuměnı́ se 
s lidmi jiných národů. 

Multikulturní	výchova

� Chápe potřebu dorozumět se s různými lidmi, kteřı́ pocházı́ 
třeba i z jiných kultur, které nevnı́má jako podřazené nebo 
nadřazené. 

Mediální	výchova

� Umı́ jazyk nahlédnout jako nástroj k dosaženı́ cı́lů 
komunikace.

� Analyzuje s kritickým přı́stupem v přiměřené mı́ře mediálnı́
projev – snažı́ se rozeznat účel komunikátu.

� Zná v základnı́m rozsahu pojem cı́lová skupina, manipulace, 
dezinformace.

� Rozezná reklamu.
� V mediálnı́m prostoru se v přiměřené mı́ře snažı́ ověřovat 

údaje.

Vzdělávací	a
výukové
strategie

Kompetence	k	učení.	Výuka je vedena tak, aby si žák uvědomoval 
smysl svého vzdělávánı́. V takovém přıṕadě je zajištěn předpoklad 
pro jeho trvalou motivaci poznávat, zdokonalovat se a 
intelektuálně se realizovat.

Kompetence	k	řešení	problémů.	Při práci s texty jsou žáci vedeni
k vyhledávánı́ a třı́děnı́ informacı́ a k uváděnı́ do souvislostı.́ 
Paletou podnětů a důsledným vedenı́m ke kritickému myšlenı́ má 
žák přı́ležitost zı́skat schopnost argumentovat, efektivně využı́vat 
jazykových prostředků k dosaženı́ dı́lčı́ch komunikačnı́ch cı́lů, tedy 
i k nekonAliktnı́mu a konstruktivnıḿu řešenı́ problémů.

Kompetence	komunikativní.	Komunikačnı ́dovednosti jsou 
jasnou a nedı́lnou součástı́ výuky českého jazyka. Poznávánı ́



jazykových prostředků vede k jejich efektivnı́mu využı́vánı́. 
Interakcı́ vstupujı́ žáci do komunikačnı́ch situacı́ a jsou vedeni k 
tomu, aby je dobře zvládali. Učı́ se naslouchat druhé a umět se 
srozumitelně vyjadřovat. 

Kompetence	sociální	a	personální.	Výuka vede žáky ke 
spolupráci, poznánı́ odlišnostı́ jednotlivých žáků a pochopenı́ jejich
přednostı́ a využitı́ pro spolupráci. Práce ve skupině vede k 
poznánı́ prospěšnosti různých přı́stupů a navzájem se učı́ svou 
práci reAlektovat.

Kompetence	občanské.	Schopnost argumentovat nezávisle na 
přesvědčenı́ ostatnı́ch je předpokladem k vytvářenı́ autonomnı́ho 
postoje. Důsledkem takového vedenı ́je neochvějný pocit svobody 
vyjadřovánı.́ V rámci spolupráce zı́skává žák schopnost empatie a 
možnost spolužákovi účinně pomáhat, být tolerantnı́ a ohleduplný 
vůči ostatnı́m. 

Kompetence	pracovní.	Efektivnı́ učenı́ vede žáka ke smysluplné 
práci a k poznánı,́ že vzdělávánı́ je nástroj nezbytný pro úspěšný 
profesnı́ život.

1.	ročník
Obor	učiva:	Písemný	projev Výstupy:	
Psaní	–	dovednost � Učı́ se psát pı́smena, čı́slice, slova 

a jednoduché věty velkým 
tiskacı́m pıśmem a vázaným 
pı́smem.

� Přepıš́e tiskacı́ pı́smeno do psacı́ 
vázané podoby.

Technika	psaní � Učı́ se správným hygienickým 
návykům psanı́ (správné sezenı́ a
drženı́ těla, správný úchop 
tužky).

Forma	a	obsah	psaného	textu � Doplňuje údaje do pracovnı́ch 
listů.

� Dokáže napsat jednoduché 
sdělenı.́

Obor	učiva:	Jazyk	a	gramatika Výstupy:	
Gra;ická	a	zvuková	podoba	jazyka � C5 lenı́ slova na hlásky.

� Rozlišuje pı́smeno a hlásky.
� Rozlišuje krátké a dlouhé 

samohlásky.
Gramatika	slova Umı́ rozdělit slovo na úrovni hláska a 

slabika.
Gramatika	věty � Vytvořı́ jednoduché smysluplné věty 



se správným pořádkem slov.
� Rozezná správně zapsanou větu.

Pravopis � Umı́ zapsat krátké a dlouhé 
samohlásky.

� Zvládá zápis ú/ů.
� Chápe základnı́ pravidla pro psanı́ 

velkých a malých pı́smen (u vlastnı́ch
osobnı́ch jmen).

� Správně napı́še diktát slov nebo 
krátkých vět přiměřené náročnosti.

Obor	učiva:	Komunikační	
dovednost

Výstupy:	

Slovní	zásoba Obohacuje slovnı́ zásobu novými slovy.
Porozumění	a	schopnost	komunikace � Rozumı́ psanému i mluvenému 

projevu přiměřené náročnosti.
� Reprodukuje základnı́ myšlenku.
� Jednoduše se vyjadřuje vlastnı́mi 

slovy.

� Zvládá primárnı́ pravidla komunikace
(pozdravı́, poprosı,́ poděkuje, 
rozloučı́ se).

Uvědomění	si	souvislostí	a	schopnost	
argumentace

� Umı́ dát informace zı́skané z psaného 
nebo mluveného projevu do 
souvislosti s tı́m, co už vı́. 

� Dokáže vyslechnout svého partnera a 
vést s nı́m dialog přiměřený jeho 
znalostem.

Obor	učiva:	Literární	výchova	a	
čtenářská	gramotnost

Výstupy:	

Technika	čtení Ovládá techniku čtenı́ přiměřeně ke svým 
schopnostem. 

Porozumění � Rozumı́ psanému textu přiměřené 
náročnosti. 

� Využı́vá čtenı́ jako zdroj informacı́. 
Práce	s	textem Vyjadřuje vlastnı́ názor na přečtený text. 

� Rozlišı́ poezii a prózu. 
� Seznamuje se s poeziı́ a učı́ se ji 

interpretovat. 

� Učı ́se kreativnı́m způsobem rozumět 
poetickému textu. 

2.	ročník



Obor	učiva:	Písemný	projev Výstupy:	
Psaní	–	dovednost � Pı́še čitelně psacı́m a velkým 

tiskacıḿ pıśmem.

� Správně přepı́še tiskacı́ pı́smo 
do psacı́ vázané podoby.

Technika	psaní Má zautomatizované hygienické 
návyky psanı́ (správné sezenı́ a drženı́ 
těla, správný úchop tužky).

Forma	a	obsah	psaného	textu � Umı́ vyplnit jednoduchý 
dotaznı́k, formulář.

� Umı́ samostaně vytvořit krátký 
smysluplný text (pozvánku, 
blahopřánı́, pohled či krátký 
dopis nebo text na zadané 
téma).

� Napı́še popis pracovnı́ho 
postupu.

� Napı́še krátké vyprávěnı.́

Obor	učiva:	Jazyk	a	gramatika Výstupy:
Gra;ická	a	zvuková	podoba	jazyka � Rozumı́ pojmu souhláska a 

samohláska a zná dělenı́ souhlásek na
měkké, tvrdé a obojetné. 

� Chápe souhlásky r a l jako 
slabikotvorné.

� Zná abecedu.
Gramatika	slova � Rozezná slova podřazená a 

nadřazená.
� Rozezná synonyma, antonym a 

homonyma a umı́ je najı́t, vysvětlit či 
vytvořit. 

� Chápe dělenı́ slov na jednoznačná a 
mnohoznačná.

� Zná základnı́ slovnı́ druhy: podstatná 
jména, přı́davná jména a slovesa.

� Má pojem o předložkách, spojkách a 
citoslovcı́ch jako slovnı́ch druzı́ch. 

� Zvládá vyhledat slovo ve slovnı́ku.
Gramatika	věty � Rozumı́ pojmům slovo, věta, souvětı.́

� Umı́ věty spojit do souvětı́ s použitı́m 
vhodné spojky. 

� Rozezná druhy vět podle postoje 
mluvčı́ho (oznamovacı́, rozkazovacı́, 
tázacı́ a přacı́).

Pravopis � Větu zapıš́e s velkým pı́smenem na 
začátku a interpunkcı́ na konci. 



� Zvládá pravopis ú/ů.
� Správně pıš́e skupiny hlásek DE5 , TE5 , 

NE5 , BE5 , PE5 , VE5 , ME5 .
� Chápe vztah párových souhlásek a 

umı́ je správně použı́t v psaném 
projevu. 

� Zná pravopis velkých pı́smen u 
vlastnı́ch jmen. 

� Zvládá pravopis i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách. 

� Správně napı́še diktát odpovı́dajı́cı́ 
úrovně. 

Obor	učiva:	Komunikační	dovednost Výstupy:	
Slovní	zásoba � Ptá se na význam nových a 

neznámých slov.

� Vysvětlı́ význam slova a rozšiřuje 
svou slovnı́ zásobu. 

Porozumění	a	schopnost	
komunikovat

� Smysluplně odpovıd́á na jednoduché 
otázky. 

� Vytvářı́ smysluplné jednoduché 
otázky. 

� Dokáže přiměřeným způsobem 
vyjádřit své myšlenky. 

� Zvládá zásadnı́ pravidla komunikace 
(udržuje očnı́ kontakt s mluvčı́m, 
neskáče do řeči).

� Je schopen udržet smysluplnou 
konverzaci. 

Uvědomění	si	souvislostí	a	schopnost	
argumentace

� Umı́ se zeptat v přıṕadě, že něčemu 
nerozumı́. 

Obor	učiva:	Literární	výchova	a	
čtenářská	gramotnost

Výstupy:	

Technika	čtení � C5te se správnou výslovnostı́ a  
intonacı́ dle své čtenářské úrovně. 

Porozumění � Rozumı́ textu přiměřené náročnosti 
a umı́ interpretovat jeho smysl. 

Práce	s	textem � Snažı́ se najı́t stěžejnı́ mı́sta přıb́ěhu, 
hlavnı́ postavu či hlavnı́ myšlenku a 
interpretovat ji svými slovy.

Práce	s	literárním	textem � Snažı́ se interpretovat poetický text a
kreativnı́m způsobem ho 
reprodukovat.

� Recituje zpaměti vybranou báseň. 



3.	ročník
Obor	učiva:	Písemný	projev Výstupy:	
Psaní	–	dovednost � Pı́še správně a čitelně.
Technika	psaní � Má zatomatizované hygienické 

návyky psanı́ (správné sezenı ́a drženı́
těla, správný úchop tužky).

Forma	a	obsah	psaného	textu � Umı́ vyplnit jednoduchý dotaznı́k, 
formulář.

� Umı́ samostatně vytvořit krátký 
smysluplný text (pozvánku, 
blahopřánı́, pohled či krátký dopis 
nebo text na zadané téma).

Obor	učiva:	Jazyk	a	gramatika Výstupy:	
Gra;ická	a	zvuková	podoba	jazyka � Správně vyslovuje a moduluje řeč 

(intonace, tempo, přı́zvuk).
Gramatika	slova � Zná slovnı́ druhy.

� Zná mluvnické kategorie rod, čıślo a 
pád u podstatných a přı́davných 
jmen. 

� Zná mluvnické kategorie u sloves – 
osoba, čı́slo, čas a inAinitiv.

� Zná pojem stavba slova a umı́ slovo 
rozdělit na přıṕonu, kořen a 
předponu.

� Zná významové vztahy synonyma, 
antonym, homonyma a umı́ je použı́t.

� Rozumı́ vztahu skladebnı́ dvojice a 
základnı́ skladebnı ́dvojice. 

Gramatika	věty � Rozumı́ pojmům slovo, věta, souvětı.́ 
Pravopis � Zná vyjmenovaná slova a snažı́ se 

aplikovat pravidla psanı́ i/y po 
obojetných souhláskách. 

� Zvládá pravopis znělých a neznělých 
souhlásek. 

� Zvládá pravopis hláskových skupin 
bje/bě, pě, vje/vě. 

� Správně napı́še diktát odpovı́dajı́cı́ 
úrovně. 

Obor	učiva:	Komunikační	
dovednost
Slovní	zásoba � Vnı́má rozdı́l mezi spisovným a 

nespisovným tvarem slova. 



� Zná význam některých cizı́ch slov.	
Porozumění	a	schopnost	
komunikovat

� Rozlišuje složitějšı́ gesta a mimiku a 
slovy vyjádřı́, co tato gesta znamenajı́.

� Srozumitelně vypravuje o něčem, co 
je mu blı́zké. 

� Pod vedenı́m učitele umı́ reAlektovat /
hodnotit svou práci a zkoušı́ 
sebereAlexi svých přednostı́ i slabin. 

� Srozumitelně vypravuje o něčem, co 
je mu blı́zké.	

Uvědomění	si	souvislostí	a	schopnost	
argumentace

� Umı́ vysvětlit, co se lıb́ı́ a nelıb́ı́, a 
proč. 

� Dokáže odmı́tnout, pochválit. 

� Vyřı́dı́ vzkaz.	

Obor	učiva:	Literární	výchova	a	
čtenářská	gramotnost

Výstupy:	

Technika	čtení � C5te plynule, se správnou výslovnostı́ 
a intonacı́. 

� Umı́ čıśt nahlas i potichu. 
Porozumění � Propojuje čtené s vlastnı́ zkušenostı́ a

znalostmi. 

� Umı́ rozpoznat nepřı́mo vyjádřené 
skutečnosti nebo souvislosti. 

Práce	s	textem � V textu dokáže najı́t hlavnı́ myšlenku 
a interpretovat ji vlastnı́mi slovy. 

� Naučný text umı́ využı́t jako zdroj 
informacı́. 

� Text dokáže patřičným způsobem 
interpretovat. 

Práce	s	literárním	textem � Zvládá převyprávět přıb́ěh. 
� Rozezná prózu a poezii. 
� Odlišı́ pohádku od jiného vyprávěnı́. 

� Umı́ text zpracovat alternativnı́m 
způsobem (výtvarně, tancem, 
divadelně).



4.	ročník
Obor	učiva:	Písemný	projev Výstupy:	
Psaní		-	dovednost � Zvládá techniku čitelného psanı.́ 
Forma	a	obsah	psaného	textu � Vhodně umı́stı́ text na format. 

� Napıš́e text přiměřeného rozsahu na 
dané téma. 

Obor	učiva:	Jazyk	a	gramatika Výstupy:	
Gramatika	slova � Porovnává významy slov a dokáže 

určit vztahy mezi nimy. 
� Rozlišuje kořen, předponu, přı́ponu, 

koncovku. 

� Podstatná jména přiřazuje ke vzorům.
Gramatika	věty � Pozná jednoduchou větu a souvětı́ a s 

těmito formami umı́ dale pracovat – 
např.  Měnı́ souvětı́ v sled 
jednoduchých vět, jednoduché věty 
spojuje v souvětı́. 

� Určuje druhy vět podle postoje 
mluvčı́ho. 

Pravopis � Ovládá pravopis vyjmenovaných slov 
a slov s nimi přıb́uzných, pravopis 
podstatných jmen podle vzorů a 
pravopis velkých pıśmen u vlastnı́ch 
jmen. 

Obor	učiva:	Komunikační	
dovednost

Výstupy:	

Slovní	zásoba � Zjišťuje význam neznámých slov a 
snažı́ se je dál použı́vat. 

Porozumění	a	schopnost	
komunikovat

� Sestavı́ krátký popis. 

� Nepřerušuje řeč druhého, aktivně 
naslouchá (projevuje zájem, doptává 
se).

Uvědomění	si	souvislostí	a	schopnost	
argumentace

� Umı́ zdůvodnit omluvu. 

Obor	učiva:	Literární	výchova	a	
čtenářská	gramotnost

Výstupy:	

Technika	čtení � C5te potichu I nahlas s vhodným 
přednesem. 

Porozumění � Vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu a zaznamenává je. 

Práce	s	textem � Pracuje tvořivě s literárnı́m textem. 



� Rozezná přı́mou řeč. 

5.	ročník
Obor	učiva:	Písemný	projev Výstupy:	
Forma	a	obsah	psaného	textu � Při vlastnı́m psanı́ zkoušı́ použı́vat 

zajı́mavá slova, slovnı́ spojenı,́ souvětı́.
� Z textu vypı́še známou I novou 

informaci. 

� Využı́vá různých jazykových 
prostředků k zachycenı́ atmosféry 
vlastnıćh přıb́ěhů. 

Obor	učiva:	Jazyk	a	gramatika Výstupy:	
Gramatika	slova � Zná slovnı́ druhy a využı́vá je v 

gramaticky správných tvarech ve 
vlastnı́m pıśemném i mluveném 
projevu. 

Gramatika	věty � Pozná skladebnı́ dovjice a určı́ hlavnı́ 
skladebnı́ dvojici. 

Pravopis � Pı́še správně I / y. 

� Zvládá základnı́ pravidla 
syntaktického pravopisu (shoda 
podmětu s přı́sudkem, základy 
interpuknce). 

Obor	učiva:	Komunikační	dovednost Výstupy:	
Slovní	zásoba � Uvědomuje si rozdı́l mezi slovy 

spisovnými a nespisovnými. 

� Použı́vá správné spojovacı́ výrazy, v 
přıṕadě stylistické potřeby je umı́ 
vhodně obměňovat. 

Porozumění	a	schopnost	
komunikovat

� Rozlišuje vhodné prostředı́ pro 
sdělenı́: kdy je vhodné co řı́ci, kdy 
mluvit spisovně a kdy hovorově, atd. 

Uvědomnění	si	souvislostí	a	
schopnost	argumentace

� Dokáže vyslechnout kritiku své osoby
a reagovat na ni. 

Obor	učiva:	Literární	výchova	a	
čtenářská	gramotnost

Výstupy:	

Technika	čtení � Rozezná špatně přečtené slovo a sám 
ho opravı́. 

� Umı́ se soustředit po celou dobu práce
s textem. 

Porozumění � Volně reprodukuje text. 



� Převyprávı́ klı́čové detail z textu. 
� Dokáže samostatně a srozumitelně 

posoudit obsah textu. 
� Rozlišuje Aikci od skutečnosti. 

� Vyhledává v jednoduchém I 
složitějšı́m textu srozumitelné 
informace. 

Práce	s	textem � Rozlišuje různé rypy uměleckých a 
neuměleckých textů. 

� Tvořı́ vlastnı́ literárnı́ text na vybrané 
téma. 

� Provádı́ jednoduchou analyze 
literárnı́ho textu a použı́vá 
elementárnı́ literárnı́ pojmy. 

� Sestavı́ osnovu textu a podle nı́ 
vytvořı́ krátký text. 

� Vnı́má a zdůvodnı́ použitı́ jazykových 
prostředků. 

� Při výběru extu je samostatný, umı́ 
text doporučit a svou vobu zdůvodnit.

Anglický	jazyk

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnı́k 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
– 3 3 2+1 1+2 9+3
– Povinný Povinný Povinný Povinný

Název	
předmětu

Anglický	jazyk

Oblast Jazyk	a	jazyková	komunikace
Obsahová	
charakteristi
ka	předmětu

Charakteristika	předmětu

 Anglický jazyk se vyučuje ve 2. ročnı́ku s časovou dotacı́ 3 hodiny 
týdně, 3 hodiny týdně ve 3. – 5. ročnı́ku. Výuka probı́há odděleně dle 
úrovně – začátečnı́ci, středně pokročilı́ a pokročilı́. Anglický jazyk je 
předmětem s velkým mezipředmětovým přesahem. Prolıńánı́ výuky 
vstupuje do předmětů hudebnı́ a výtvarná výchova, divadlo, svět 
kolem nás.

Osvojovánı́ cizı́ho jazyka přispı́vá k pochopenı́ jiných cizojazyčných 

kultur, učı́ žáky toleranci k nim, pomáhá snižovat jazykové bariéry a 

poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 

v rámci integrované Evropy a světa.

Výchovně-vzdělávací	cíle



� Rozumět psanému i mluvenému projevu přiměřené úrovně.
� Umět využı́t prostředky psaného i mluveného projevu k 

dosaženı́ vlastnı́ch komunikačnı́ch cı́lů, tj. umět se 
samostatně a bez ostychu vyjadřovat v oblastech týkajı́cı́ch se
jeho samotného, jemu blı́zkých témat a témat přiměřených k 
věku.

� C5 ı́st s porozuměnı́m a zážitkem jednoduché literárnı́ texty 
přiměřené věku.

� Vést k zájmu o cizı́ jazyk, kulturu nejen těch zemı́, kde se 
daným cizı́m jazykem mluvı́, a čtenářské aktivitě.

Cı́le výuky anglického jazyka jsou naplňovány v oblastech 
receptivnı́ch, produktivnı́ch a interaktivnı́ch řečových dovednostı́, z 
toho v 2.–3. ročnı́ku – tzv. 1. obdobı́ – v oblasti řečových dovednostı́ 
a ve 4.–5. ročnı́ku – tzv. 2. obdobı́ – v oblastech poslechu s 
porozuměnı́m, mluvenı,́ čtenı́ s porozuměnı́m a psanı.́

Cı́lem výuky je též dosaženı́ úrovně A1, u jazykově nadanějšı́ch 
studentů úrovně A1/A2 Společného evropského referenčnı́ho rámce
pro jazyky či zhruba 2.– 3. úrovně v mup Společnosti Scio. Z5 ák je 
rovněž veden k:

� Vnı́mánı ́a postupnému osvojovánı́ jazyka jako prostředku k 
zı́skávánı́ a předávánı́ informacı́, k vyjádřenı́ svých potřeb i 
prožitků a ke sdělovánı́ názorů.

� Zı́skávánı́ sebedůvěry při vystupovánı́ na veřejnosti a ke 
kultivovanému projevu jako prostředku prosazenı́ sebe sama.

� Rozvı́jenı́ pozitivnı́ho vztahu k jazyku v rámci interkulturnı́ 
komunikace.

� Rozvı́jenı́ pozitivnı́ho vztahu k mnohojazyčnosti a 
respektovánı ́kulturnı́ rozmanitosti.

� Rozvı́jenı́ pozitivnı́ho vztahu k literatuře a k rozvı́jenı́ 
emociálnı́ho a estetického vnı́mánı.́ 

Průřezová
témata

Multikulturní	výchova	(MKV)

Kulturní	diference:

� Poznává jedinečnost každého člověka a jeho individuálnı́ 
zvláštnosti i své vlastnı́ kulturnı́ zakotvenı.́ Učı́ se respektovat 
zvláštnosti různých etnik (zejména cizinců nebo přı́slušnı́ků 
etnik žijı́cı́ch v mı́stě školy).

Lidské	vztahy:

� Vytvářı́ si schopnost umět se vžı́t do role druhého, schopnost 
tolerance a empatie.

� Rozvı́jı́ schopnost komunikace a spolupráce s ostatnı́mi bez 
ohledu na jejich kulturnı,́ sociálnı́, náboženskou, zájmovou 
nebo generačnı́ přı́slušnost. 

� Uvědomuje si rovnocennost všech lidı,́ svoji vlastnı́ identitu.

Multikulturalita:



� Poznává speciAika různých kultur a využı́vá multikulturalitu 
jako prostředek vzájemného obohacovánı́.

� Naslouchá druhým a buduje si vstřı́cný postoj k odlišnostem.
� Chápe význam užı́vánı́ cizı́ho jazyka jako nástroje 

dorozuměnı.́

Osobnostní	a	sociální	výchova	(OSV)

Osobnostní	rozvoj:

� Vzájemně se poznává ve skupině/třı́dě, učı́ se péči o dobré 
vztahy, empatii a pohledu na svět očima druhého.

� Komunikuje v různých situacı́ch – informovánı́, odmıt́ánı,́ 
omluva, pozdrav, prosba, vysvětlovánı́, žádost apod. 

� Procvičuje si smyslové vnı́mánı,́ pozornost a soustředěnı́, 
dovednosti zapamatovánı́, řešenı́ problémů a dovednosti pro 
učenı.́

� Rozvı́jı́ své zdravé a vyrovnané sebepojetı́ a sebepoznánı,́ 
dobrý vztah k sobě samému.

� Učı́ se regulaci vlastnı́ho jednánı́, stanovovánı́ osobnı́ch cı́lů, 
dobré organizaci času.

� Nechá rozvinout svoji vlastnı́ kreativitu (pružnost nápadů, 
schopnost vidět věci jinak, citlivost).

Sociální	rozvoj:

� Nalézá zdravé vztahy k druhým lidem a je schopen empatie a 
pohledu na svět očima druhého.

� Komunikuje v různých situacı́ch – informovánı́, odmıt́ánı,́ 
omluva, pozdrav, prosba, vysvětlovánı́, žádost apod. 

� Je schopen vyhledat pomoc při potı́žı́ch a dotahovat nápady 
do reality.

� Rozvı́jı́ individuálnı́ i sociálnı́ dovednosti pro spolupráci s 
ostatnı́mi.

Morální	rozvoj:

� Zı́skává dovednosti pro řešenı́ problémů a rozhodovánı́ z 
hlediska různých typů problémů a sociálnı́ch rolı ́a pro 
zvládánı́ učebnı́ch problémů vázaných na látku předmětu.

� Vytvářı́ si povědomı́ o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektovánı́ atd.

� Učı́ se pomáhajı́cı́mu a prosociálnı́mu chovánı́ (člověk 

neočekává protislužbu).

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech

(VEGS)

Evropa	a	svět	nás	zajímá:



� Vnı́má důležitost znalosti cizı́ch jazyků, které jsou klı́čem pro 
dorozuměnı́ se s lidmi jiných národů a jsou prostředkem pro 
využitı́ originálnı́ch zdrojů při poznávánı́ života a evropské a 
světové kultury.

� Utvářı́ si pozitivnı́ postoje k jinakosti a kulturnı́ rozmanitosti.
� Sdı́lı́ rodinné přı́běhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa.
� Seznamuje se s životem dětı́ v jiných zemı́ch, lidovou 

slovesnostı́, zvyky a tradicemi národů Evropy.
� Poznává život a dıĺo významných osobnostı́ v Evropě a ve 

světě a vytvářı́ si přı́padně osobnostnı́ vzory.

Vzdělávací	a
výchovné
strategie

Kompetence	k	učení.	Výuka je vedena tak, aby si žák uvědomoval 
smysl svého vzdělávánı́. V takovém přıṕadě je zajištěn předpoklad 
pro jeho trvalou motivaci poznávat, zdokonalovat se a intelektuálně 
se realizovat.

Kompetence	k	řešení	problémů.	V hodinách žáci řešı́ každodennı́ 
situace v cizojazyčném prostředı́. Pomocı́ předkládaných podnětů má
žák možnost efektivně využı́vat jazykových prostředků k dosaženı́ 
dı́lčı́ch komunikačnı́ch cı́lů. Při práci s texty jsou žáci vedeni k 
vyhledávánı́ a třı́děnı́ informacı́ a uváděnı́ do souvislostı́.

Kompetence	komunikativní.	Komunikačnı́ dovednosti jsou 
nedıĺnou součástı́ výuky anglického jazyka. Poznávánı́ jazykových 
prostředků vede k jejich efektivnı́mu využı́vánı́. Interakcı́ vstupujı́ 
žáci do komunikačnı́ch situacı,́ v nichž zformulujı́ své myšlenky do 
jednoduchých vět, naslouchajı ́a porozumı́ promluvám druhých lidı́, 
vhodně a srozumitelně na ně reagujı.́

Kompetence	sociální	a	personální.	Výuka vede žáky ke spolupráci, 
poznánı ́odlišnostı́ jednotlivých žáků a pochopenı́ jejich přednostı́ a 
využitı́ pro spolupráci. Práce ve skupině vede k poznánı́ prospěšnosti
různých přı́stupů a navzájem se učı́ svou práci reAlektovat. Z5 áci jsou 
připravováni k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 
zodpovědné osobnosti, je u nich rozvı́jena vnı́mavost a citlivé vztahy 
k lidem. 

Kompetence	občanské.	V rámci spolupráce zı́skává žák schopnost 
empatie a možnost spolužákovi účinně pomáhat, být tolerantnı́ a 
ohleduplný vůči ostatnıḿ. Je veden k poznávánı́ a respektovánı́ 
zvyků, kultury a tradic jiných zemı́.

Kompetence	pracovní.	Efektivnı́ učenı́ vede žáka ke smysluplné 
práci a k poznánı,́ že vzdělávánı́ je nástroj nezbytný pro úspěšný 
profesnı́ život. Z5 ákům je pomáháno v poznávánı́ a rozvı́jenı́ vlastnı́ch 
schopnostı́ v souladu s reálnými možnostmi.

2.–3.	ročník



Obor	učiva:	Řečové	
dovednosti

Výstupy:

Zuvková	a	gra;ická	podoba	jazyka � Je seznámen s anglickou abecedou a 
dokáže hláskovat své jméno.

� Rozumı́ jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovnostı́, a 
reaguje na ně verbálně (vhodně a 
srozumitelně použije známé vzorce 
odpovědı́) i neverbálně. 

� Zopakuje a použije se správnou 
výslovnostı́ slova a slovnı́ spojenı́, se 
kterými se v průběhu výuky setkal.

� Rozumı́ obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuálnı́ oporu.

� Rozumı́ obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovnostı́, pokud má k dispozici 
vizuálnı́ oporu. 

� Přiřadı́ mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovnı́ho spojenı́ k 

obrázku.

� Pı́še slova na základě textové a vizuálnı́ 

předlohy.

Slovní	zásoba � Rozumı́ a nebojı́ se použı́t základnı́ 

slovnı́ zásobu probı́raných tematických 

okruhů a využı́t to, co již zná.

� Zpı́vá ve skupině s učitelem jednoduché 

pı́sničky, reprodukuje řı́kadla a rozumı́ 

klı́čovým slovům.

� Umı́ pozdravit, poděkovat, představit se,

požádat o něco, rozloučit se, vyplnit 

jednoduchý formulář (své jméno, 

bydliště, věk).

Tematické	okruhy � Seznamuje se v cizı́m jazyce s tématy: já 

a moje rodina, barvy, čı́sla, věci kolem 

nás, škola, volný čas, lidské tělo, jı́dlo, 

oblékánı́, nákupy, povolánı́, kalendářnı́ 

rok (svátky, ročnı́ obdobı́, měsı́ce, dny v 

týdnu, hodiny), zvı́řata, přı́roda, počası́, 

nálady a pocity.

Mluvnice � Seznamuje se v cizı́m jazyce s 



mluvnickými jevy:

- jednoduchá věta a otázka se 
slovesem „to be”

- krátké odpovědi
- I like, I don't like…
- I have got, He/she has got…
- I am wearing, He/she is 

wearing…
- dalšı́ základnı́ gramatické jevy, 

struktury a typy vět, jsou–li 
součástı́ pamětně osvojeného 
(naposlouchaného) repertoáru

- jednoduché pokyny
- podstatná jména: člen určitý a 

neurčitý.

Obor	učiva:	Poslech	s	
porozuměním

Výstupy:	

� Rozumı́ jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele.

� Rozumı́ slovům a jednoduchým 
větám, pokud jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkajı́ se 
osvojovaných témat.

� Rozumı́ smyslu a obsahu 
jednoduchého poslechového textu 
(tradičnı́ch pı́sniček, básniček, 
krátkých přı́běhů atd.).

� Rozumı́ popisu cesty a dokáže ho 
následovat.

Obor	učiva:	Mluvení Výstupy:
� Srozumitelně vyslovuje slova širšı́ 

slovnı́ zásoby v delšı́ch útvarech 
(frázı́ch, větách).

� Zapojı́ se do jednoduchých rozhovorů, 
umı́ je správně začı́t a zakončit.

� Sdělı́ jednoduchým způsobem základnı́ 
informace týkajı́cı́ se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalšıćh 
osvojovaných témat.

� Odpovı́dá na jednoduché otázky 
týkajı́cı ́se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalšı́ch 
osvojovaných témat, správně odpovı́ na



doplňujıćı́ otázky a podobné otázky 
dokáže pokládat.

� Reprodukuje ústně obsah přiměřeně 
obtı́žného textu a jednoduché 
konverzace.

4.	a	5.	třída

Okruh	učiva:	Poslech	s	
porozuměním

Výstupy:	

� Rozumı́ jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele.

� Rozumı́ slovům a jednoduchým 
větám, pokud jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkajı́ se 
osvojovaných témat.

� Rozumı́ smyslu a obsahu 
jednoduchého poslechového textu 
(tradičnı́ch pı́sniček, básniček, 
krátkých přı́běhů atd.).

� Rozumı́ popisu cesty a dokáže ho 
následovat.

Okruh	učiva:	Mluvení Výstupy:	
� Srozumitelně vyslovuje slova širšı́ 

slovnı́ zásoby v delšı́ch útvarech 
(frázı́ch, větách).

� Zapojı́ se do jednoduchých rozhovorů, 
umı́ je správně začı́t a zakončit.

� Sdělı́ jednoduchým způsobem základnı́ 
informace týkajı́cı́ se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalšıćh 
osvojovaných témat.

� Odpovı́dá na jednoduché otázky 
týkajı́cı ́se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalšı́ch 
osvojovaných témat, správně odpovı́ na
doplňujıćı́ otázky a podobné otázky 
dokáže pokládat.

� Reprodukuje ústně obsah přiměřeně 
obtı́žného textu a jednoduché 
konverzace.



Okruh	učiva:	Čtení	s	
porozuměním

Výstupy:	



� Vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům.

� Rozumı́ jednoduchým krátkým 
textům z běžného života.

� Vyrovná se s neznámými slovy v 
textu, v přı́padě potřeby umı́ 
použı́vat dvojjazyčný slovnı́k.

� C5te a porozumı́ zjednodušeným 
verzı́m tradičnı́ch pohádek, přıb́ěhů.

� Přiřadı́ jednoduchou deAinici k 
obrázku.

� Postupně zvládá porozumět textu 
obsahujı́cı́mu vı́ce informacı́.

Okruh	učiva:	Psaní Výstupy:	
� Napıš́e gramaticky a formálně 

správně krátký text s použitı́m 

jednoduchých vět a slovnı́ch spojenı́ o 

sobě, rodině, činnostech a událostech 

z oblasti svých zájmů a každodennı́ho 

života. 

� Vyplnı́ osobnı́ údaje do formuláře.

� Napıš́e jednoduchý pozdrav (např. z 

výletu o prázdninách) a přánı́ (k 

Vánocům, narozeninám apod.), 

jednoduchý krátký vzkaz, stručný 

popis osoby, mı́sta, zvı́řete, situace, 

činnosti.

Okruh	učiva:	Tematické	okruhy Výstupy:	
� Rozšiřuje si spektrum tematických 

okruhů, o kterých umı́ mluvit v 

anglickém jazyce: členové rodiny a 

kamarádi, domov a mı́sto bydliště, 

režim dne, volný čas, škola, ročnı́ 

obdobı́ a s tı́m spjaté činnosti, 

cestovánı́ a dopravnı́ prostředky, 

zdravı́ a nemoci (návštěva u doktora),

svátky, zvyky a tradice doma a ve 

Velké Británii (výběr).

� Rozumı́ a použı́vá základnı́ slovnı ́

zásobu v komunikačnı́ch situacı́ch 



probı́raných tematických okruhů.

Okruh	učiva:	Mluvnice Výstupy:	
� Pracuje se slovy tak, aby tvořila 

správnou větu.
� Rozlišuje větu oznamovacı́, tázacı́ a 

rozkazovacı́, větu kladnou a zápornou –
sloveso být, ostatnı́ slovesa s 
pomocným slovesem „do, does”.

� Vytvořı́ jednoduchou otázku s tázacı́m 
zájmenem.

� Popı́še, co sám dělá /co se děje v 
daném přı́tomném okamžiku (užitı́ 
přı́tomného času průběhového).

� Použı́vá koncovku „–(e)s” pro 
vytvořenı́ množného čı́sla podstatných 
jmen a k vytvořenı́ 3. osoby jednotného
čı́sla u sloves.

� Umı́ přivlastňovat věci atd.osobám, 
použı́vat přivlastňovacı́ zájmena.

� Vyjadřuje schopnost/možnost svou i 
ostatnı́ch pomocı́ způsobového slovesa 
„can”.

� Umı́ ve svém projevu použı́vat 
předložky mıśta a času, čıślovky 1–100.

� Jednoduchými větami s využitıḿ vazby 
there is / there are popı́še obrázek.

� Je obeznámen s dalšı́mi základnı́mi 
gramatickými jevy, strukturami a typy 
vět, jsou-li součástı́ pamětně 
osvojeného (naposlouchaného) 
repertoáru.

Matematika

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnıḱ 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
4 4 4 4 4 20
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný



Název	
předmětu

Matematika



Oblast Matematika
Obsahová	
charakteristi
ka	předmětu

Charakteristika	předmětu

Cı́lem výuky matematiky je vychovat zvı́davého člověka, který bude 
umět použıv́at různá matematická schémata v reálném prostředı́. 
Hodiny matematiky jsou vedeny partnerským přı́stupem, kdy hlavnı́ 
aktivnı́ složkou je žák, který se v doprovodu učitele učı́ objevovat a 
chápat matematické jevy a souvislosti prostřednictvı́m vlastnı́ch 
úvah. 

Výchovně-vzdělávací	cíle

� Osvojit si základnı́ matematické pojmy na základě aktivnı́ch 
činnostı́ žáků. 

� Porozumět základnı́m matematickým pojmům v souvisloti s 
reálným životem a pochopit matematické vztahy v kontextu.

� Učit žáky nacházet vlastnı́ řešitelské strategie a uplatňovat 
při výuce partnerský přı́stup.

� Vést žáky k přemýšlenı́ a zkoumánı́ matematických jevů tak, 
aby byli schopni učinit poznatek vlastnı́ úvahou.

� Prostorem pro vlastnı́ objevovánı́ a radostı́ z vlastnı́ho 
úspěchu motivovat k dalšı́mu poznávánı́ a experimentům. 

� Umět pracovat s chybou, najıt́ ji a konstruktivně ji využı́t.

Cíle	výuky	matematiky	jsou	naplněny	v	těchto	oblastech:

Číslo	a	početní	operace	– žáci porozumı́ pojmu čı́slo a naučı́ se 
základnı́ operace s dovednostmi pamětného i pı́semného počı́tánı́. 
Seznámı́ se s odhadem a s pracı́ s chybou. Dokážı́ vyřešit slovnı́ 
úlohy a také je v kontextu vlastnı́ch zkušenosti vytvářet. 

Závisloti,	vztahy	a	práce	s	daty	– žáci postupně zı́skávajı́ 
dovednosti se zpracovánı́m dat a jejich využitı́m. Seznamujı́ se se 
závislostmi a jejich použitı́m v kontextu reálného života. Učı́ se 
pracovat s tabulkami a grafy a vyhodnocovat přı́slušná data.

Geometrie	a	práce	v	prostoru	– prožitkem a mnoha smysly 
vstupujı́ žáci do světa geometrie. Učı́ se orientovat v rovině i 
prostoru, poznávat, modelovat a znázorňovat geometrické tvary. 

Průřezová
témata

Osobnostní	a	sociální	výchova
Interakce žáků, efektivnı́ spolupráce, intelektuálnı́ rozvoj, 
konstruktivistický přı́stup a důraz na kritické myšlenı́.

Výchova	demokratického	člověka
Vedenı́ ke kritickému myšlenı́ posiluje autonomii žáka, svobodu a jejı́
vnı́mánı́ v rámci společenstvı.́

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech
S5 iršı́ souvislosti zakomponované v matematických prostředı́ch a 
slovnı́ch úlohách.

Multikulturní	výchova
V rámci klimatu třı́dy a interakce žaků, přı́tomnost v matematických 
prostředı́ch a slovnı́ch úlohách.



Environmentální	výchova
Souvislosti v různých matematických prostředı́ch, témata dotýkajı́cı́ 
se environmentálnı́ problematiky ve slovnıćh úlohách, statistikách, 
schématech.

Mediální	výchova
Souvislosti v reálném životě, práce s materiálem z oboru médiı́, 
vedenı́ k pochopenı ́médiı ́jako nástroje.

Vzdělávací	a
výchovné
strategie

Kompetence	k	učení.	Výuka je vedena tak, aby si žák uvědomoval 
smysl svého vzdělávánı́. V takovém přıṕadě je zajištěn předpoklad 
pro jeho trvalou motivaci poznávat, zdokonalovat se a intelektuálně 
se realizovat.

Kompetence	k	řešení	problémů.	Pestrou paletou podnětů a 
důsledným vedenı́m ke kritickému myšlenı́ má žák přı́ležitost zı́skat 
schopnost budovat vlastnı́ řešitelské strategie, které může dále 
obohacovat a rozvı́jet. Zdůrazněn je spekulativnı́ přı́stup.

Kompetence	komunikativní.	Je podporována vzájemná interakce 
žáků, schopnost porozumět druhému, umět se ptát, umět vysvětlit 
svůj postoj, argumentovat a efektivně spolupracovat.

Kompetence	sociální	a	personální.	Radost a úspěch při řešenı ́
problémů vede žáky k sebedůvěře. Efektivnı́ spolupracı́ je žák veden 
k poznánı́, že radost a úspěch poznávánı́ záležı́ na klimatu třı́dy, což 
ho motivuje k sociálně pozitivnı́mu chovánı́.

Kompetence	občanské.	Schopnost argumentovat nezávisle na 
přesvědčenı́ ostatnı́ch je předpokladem k vytvářenı́ autonomnı́ho 
postoje. V rámci spolupráce zı́skává žák schopnost empatie a 
možnost spolužákovi účinně pomáhat.

Kompetence	pracovní.	Efektivnı́ učenı́ vede žáka ke smysluplné 
práci a k poznánı,́ že vzdělávánı́ je nástroj nezbytný pro úspěšný 
profesnı́ život.

1.	ročník

Obor	učiva:	Číslo	a	početí	
operace

Výstupy:

� Rozumı́ čı́slům do 20.

� Umı́ psát všechny čı́slice.

� Sčı́tá a dočı́tá s přechodem do 20.

� Umı́ porovnávat čı́sla do 20.

� Rozumı́ slovu polovina.

� Chápe pojmy vlevo, vpravo, vpřed a 
za.



� Zná schéma aditivnı́ triády a umı́ je 
použı́vat.

� Umı́ řešit slovnı́ úlohy (i s 
antisignálem).

� Umı́ tvořit analogické úlohy.

� Má zkušenost s jevem náhody. 

Obor	učiva:	Závislosti,	vztahy	a	
práce	s	daty

Výstupy:	

Orientace	v	čase � Umı́ čı́st ručičkové hodiny. 
� Zná strukturu týdne. 
� Má představu věku. 

Závislosti	v	praktickém	životě � Eviduje jednoduché statické i 
dynamické situace pomocı́ ikon, slov, 
šipek, tabulek. 

Tabulky,	schémata � Použı́vá tabulku jako nástroj 
organizace souboru objektů. 

� Umı́ čı́st v jednoduchých schématech.

Obor	učiva:	Geometrie	v	rovině	a	
prostoru

Výstupy:

� Dokáže ve svém okolı́ najı́t a 
pojmenovat jednoduché tvary a 
tělesa (kruh, čtverec, obdélnı́k, 
trojúhelnıḱ, krychle, kvádr, válec, 
koule).

� Umı́ stavět krychlovou stavbu.

2.	ročník
Obor	učiva:	Číslo	a	početní	
operace

Výstupy:	

� Zapisuje a čte čı́sla v oboru do 100.

� Sčı́tá a odčıt́á v oboru do 100.

� Porovnává a zaokrouhluje. 

� Rozumı́ násobenı́ jednomı́stným 
čıślem. 

� Dělı́ v oboru probraných násobilek. 

� Rozumı́ pojmům polovina, čtvrtina, 
třetina, pětina a osmina. Umı́ je zapsat.

� Užı́vá čı́selnou osu do 100.

� Chápe pojmy vlevo, vpravo, vpřed a za. 

� Zná schéma aditivnı́ triády a umı ́ho 
použı́vat. 

� Umı́ řešit slovnı́ úlohy (i s 
antisignálem) s dvěma různými 
početnı́mi výkony. 



Obor	učiva:	Závislosti,	vztahy	a	
práce	s	daty

Výstupy:	

Orientace	v	čase � Umı́ čı́st minuty. 
� Orientuje se v kalendáři – den, měsı́c, 

rok. 
Závislosti	v	praktickém	životě � Eviduje složitějšı ́statické i dynamické

situace pomocı́ ikon, slov, šipek, 
tabulky a grafu. 

Tabulky,	schémata � Použı́vá tabulku jako nástroj 
organizace souboru objektů. 

� Umı́ čı́st v jednoduchých schématech 
a najıt́ v nich potřebnou informaci 
(např. Jednoduchý jı́zdnı́ řád).

Obor	učiva:	Geometrie	v	rovině	a
prostoru

Výstupy:	

� Dokáže ve svém okolı́ najı́t a 
pojmenovat jednoduché tvary a 
tělesa (kruh, čtverec, obdélnı́k, 
trojúhelnıḱ, krychle, kvádr, válec, 
koule).

� Umı́ pracovat s krychlovými tělesy. 

� Sestavuje různé rovinné útvary do 
požadované plochy (parkety, puzzle, 
tetris…).

� S pomocı́ čtvercové sı́tě zjistı́ obvod i 
obsah čtverce a obdélnı́ku. 

� Chápe základnı́ měrné jednotky  1 
mm, cm, m , km, 1 dl,  l, 1 kg, g. 

3.	ročník
Obor	učiva:	Číslo	a	početní	
operace

Výstupy:	

� Zapisuje a čte čı́sla v oboru do 1000.

� Sčı́tá a odčı́tá pı́semně i zpaměti v 
oboru do 1000.

� Sestavuje a řešı́ jednoduché rovnice 
popsané slovy. 

� Užı́vá závorky. 

� Dobře se orientuje v situacı́ch s 
násobenı́m a dělenı́m.

� Umı́ násobit vı́cemı́stná čı́sla. 

� Dělı́ trojmı́stné čı́slo jednomı́stným.



� Rozumı́ zlomkům 1/n pro malá n. 

� Buduje řešitelské strategie – řetězenı ́
od konce, vyčerpánı́ všech možnostı́, 
rozklad na podúlohy. 

Obor	učiva:	Závislosti,	vztahy	a	
práce	s	daty

Výstupy:	

Orientace	v	čase � Umı́ čas přečı́st v hodinách, minutách 
i sekundách a jednotky času mezi 
sebou převádı́. 

Závislosti	v	praktickém	životě � Pracuje s daty, eviduje je tabulkou i 
grafem. 

� Organizuje data podle zadaných 
kritériı.́ 

� Nabývá vhledu do statistického 
souboru.

Tabulky,	schémata � Umı́ vyčı́st a vyhodnotı́ potřebné 
informace. 

Obor	učiva:	Geometrie	v	rovině	a
v	prostoru

Výstupy:	

� Dokáže ve svém okolı́ najı́t a 
pojmenovat nové tvary a tělesa 
(kružnice, jehlan, kužel).

� Rozezná kruh, kružnici, úsečku, 
přı́mku a polopřı́mku. 

� Zná pojmy vrchol, hrana, stěna, 
úhlopřı́čka, střed. 

� Rozumı́ pojmům obvod, povrch, 
obsah a objem.

� Zná základnı́ jednotky délky, 
hmotnosti a objemu (1l, 1dl, 1cl, 1ml)
a umı́ mezi sebou převádět jednotky 
délky.

� Umı́ narýsovat rovinné útvary. 

4.	ročník
Okruh	učiva:	Číslo	a	početní	operace Výstupy:	

� Zná čı́sla do 1 000 000 a v jejich oboru 
provádı́ početnı́ operace. 

� Dělenı́ provádı́ pamětně I pı́semně 
dvojmı́stným čıślem se zbytkem

� Zaokrouhluje přirozená čı́sla. 
� Vysvětlı́ a znázornı́ vztah mezi celkem a

jeho částı́ vyjádřenou zlomkem. Rozumı́
pojmu polovina, třetina, čtvrtina, pětina
a desetina. 



� Porovnává a sčı́tá zlomky se stejným 
jmenovatelem.	

Okruh	učiva:	Závislosti,	vztahy	a	práce	s
daty

Výstupy:	

� Orientace v čase � Bezpečně se orientuje v čase a zná 
jeho jednotky. 

� Tabulky, schémata � C5te a hledá v jednoduchých 
tabulkách a grafech, které popisujı́ 
skutečné situace. 

� UH dajům z tabulek a grafů rozumı́ a 
volı́ nejlepšı́ způsob jejich záznamu 
či zobrazenı́. 

� Zapisuje data do tabulek a grafů.

Okruh	učiva:	Geometrie	v	rovině	a	v	
prostoru

Výstupy:	

� Narýsuje a znázornı́ jednoduché 
rovinné útvary (čtverec, obdelnı́k, 
trojúhelnı́k a kružnici).

� Spočı́tá obvod a obsah čtverce a 
obdelnıḱu. 

� Vypočı́tá délku strany obdelnı́ku nebo
pravidelného nohoúhelnı́ku, když zná
jeho obvod (popř. Délku jedné 
strany). 

� Zná hranol s různými stěnami. 
� Určı ́osu souměrnosti. 
� Načrtne a označı́ pravý úhel, 

rovnostranný, rovnoramenný, 
pravoúhlý a obecný trojúhelnı́k.	

5.	ročník
Okruh	učiva:	Číslo	a	početní	operace Výstupy:	

� Provádı́ pı́semné početnı́ operace v 
oboru přirozených čı́sel. 

� Při pamětném I pıśemném počıt́ánı́ 
využı́vá komutativnost I asociativnost 
sčı́tánı ́a násobenı́. 

� Přečte desetinné čı́slo a vyznačı́ ho na 
čı́selné ose. 

� Rozumı́ zápornému čı́slu a umı́ jej 
zapsat. 

� R5 ešı́ složené přı́klady pomocı́ pravidla
o přednosti operacı ́a počı́tá se 
závorkami do 1 000 000. 

� R5 ešı́ úlohy, kde je čı́slo nebo operace 
nahrazena znakem při práci s čı́slem 
do 1 000 000.

Okruh	učiva:	Závislosti,	vztahy	a	 Výstupy:	



práce	s	daty
Orientace	v	čase � Převádı́ jednotky času. 
Závislosti	v	praktickém	životě.	 � Vyhledává, sbı́rá a třı́dı́ data. 

� Zná jednotky a veličiny a umı́ jejich 
význam využı́t v reálném životě. 

Tabulky,	schémata � C5te a sestavuej jednoduché tabulky a 
diagram. 

� S pomocı́ určı́ pravděpodobnost 
náhodných jevů pomocı́ tabulky. 

Okruh	učiva:	Geometrie	v	rovině	a	v	
prostoru

Výstupy:	

� Sčı́tá a odčı́tá graAicky úsečky. 
� Spočı́tá obvod a obsah složitějšı́ch 

tvarů složených ze čtverců a 
obdelnı́ků ( i na základě vzorce). 
Jednotky obsahu umı́ mezi sebou 
převádět. 

� Určuje vzájemné polohy přı́mek a 
polopřı́mek v rovině a i v prostoru. 

� R5 ešı́ úlohy, při kterých kombinuje 
známé útvary a jejich vlastnosti.	

SVĚT	KOLEM	NÁS

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
2 2 2+2 3+2 3+2 12+6
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název předmětu Svět	kolem	nás
Oblast C5 lověk a jeho svět
Obsahová	
charakteristika	
předmětu

C5lověk a jeho svět je koncipován pouze pro 1. stupeň základnı́ho 
vzdělánı́. Jedná se o předmět, který komplexně pojednává o 
jednotlivých oblastech lidského života – v pěti tematických okruzı́ch 
tak dı́tě postupně proniká do poznánı́ sebe sama, člověka, jeho 
nejbližšı́ho okolı́, vlasti, Evropy, Země a vesmıŕu. Seznamuje se nejen 
s lidskou civilizacı́ a tokem času, ale také s přı́rodou, živočišnou a 
rostlinnou řı́šı ́a vzájemným vztahem těchto světů. 

V tematickém okruhu Mıśto, kde žijeme se žáci učı́ na základě 
poznánı́ blı́zkého okolı́, vztahů a souvislostı́ chápat organizaci života 
v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Při výuce tohoto okruhu se 
zaměřujeme na práci s mapami, historickými a současnými 
fotograAiemi mı́st, s modely, hrami v prostoru i v ploše. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci pomocı́ her, diskusı́, 
informačnı́ch karet, praktických ukázek, pı́snı́, řı́kadel i přı́mých 



setkánı́ s konkrétnı́mi zajı́mavými lidmi (řemeslnı́ky aj.) seznamujı́ s 
kulturou, s pracı́ lidı́ kolem nás, s významem svátků a tradic. 
Soustavně jsou děti rozvı́jeny tak, aby rozšiřovaly své sociálnı́ cıt́ěnı́, 
laskavost, ochotu pomoci a toleranci k odlišnostem lidı́. Pomocı́ 
programu Fairtraidová škola a Svět v nákupnı́m košı́ku, jejichž 
aktivity využı́váme při výuce, se děti seznamujı́ s problémy lidı́ na 
světě, s životem lidı́. Zapojenı́m do programu Krabice od bot či 
Skutečný dárek vedeme děti k rozvoji sociálnıh́o cı́těnı.́ 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učı́ orientovat v dějı́ch a v 
čase. Poznávajı́, jak a proč se čas měřı́, jak události postupujı́ v čase a 
utvářejı ́historii věcı́ a dějů. Učı́ se poznávat, jak se život a věci 
vyvıj́ejı́. Od hodin a ročnı́ch obdobı́ postupujı́ i k historii, porovnávánı́
každodennosti v minulosti a přıt́omnosti, seznamujı́ se s důležitými 
osobnostmi dějin a s nejdůležitějšı́mi okamžiky v historii našı́ země. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přı́rody žáci poznávajı́ Zemi jako 
planetu slunečnı́ soustavy, jejı́ fungovánı́, složenı́, podmı́nky pro 
život. Seznamujı́ se s živočišnou a rostlinnou řı́šı́, s živou a neživou 
přı́rodou, s jednotlivými biotopy. 

V tematickém okruhu C5 lověk a jeho zdravı́ žáci poznávajı́ předevšı́m 
sebe na základě poznávánı́ člověka jako živé bytosti. Seznamujı́ se se 
stavbou lidského těla, s nutnostı́ správného stravovánı́, dennı́ho 
režimu. Zı́skávajı́ informace a praktické dovednosti z oblasti zdravı́, 
nemoci, prevence a nebezpečı́, které ohrožujı́ člověka a společnost. 

Nedı́lnou součástı́ výuky tohoto předmětu jsou pokusy a 
experimenty, které učı́ děti základnı́ kompetence – řešit problémy, 
pracovat na určitém tématu – stanovovat hypotézy a předvı́dat 
skutečnosti, navrhovat možnosti řešenı́, zhodnotit jednotlivé 
možnosti řešenı,́ vybrat optimálnı́ variantu, naplánovat řešenı́ a tento
problém vyřešit. Poté interpretovat závěry, zobecnit zjištěnı́ a 
prezentovat své poznatky. Toto se děje nejen během samostatných 
pokusů, ale také na ukončenı́ projektu při jednotlivých prezentacı́ch, 
kde skupinky i jednotlivı́ žáci představujı́ výsledky svého zkoumánı́. 
Důležitá je pro nás aplikace zjištěného do reálného prostředı́, o což 
se kontinuálně s dětmi snažı́me. 

V rámci předmětu Svět kolem nás spojujeme učivo s učivem 
vzdělávacı́ho oboru Informačnı́ a komunikačnı́ technologie – 
Informatika, který nemáme jako samostatný předmět, ale během 
přıṕravy prezentacı́ při Světě kolem nás, zápisů pokusů, přı́pravy 
školnı́ho časopisu atd. – učı́me žáky 5. ročnı́ku pracovat s PC. Toto 
propojenı́ je tedy popsáno v rámci obsahu učiva předmětu Svět 
kolem nás pro 5. ročnı́k. 

Organizace,
místo	a	čas

Pro naši školu představuje tento předmět velmi důležitou součást 
výuky, jeho témata jsou pro nás výchozı́mi milnı́ky při přı́pravě 
projektového vyučovánı́, při němž žáci pracujı́ zhruba 6 týdnů na 
jednom tématu. Toto téma propojuje poznatky a dovednosti zı́skané 
v jednotlivých předmětech, k tématu se vážou aktivity, které s dětmi 
děláme. Svět kolem nás učı́me jednak v učebně – kde se soustředı́me 
na práci s některými většı́mi pomůckami, témata představujeme 



názorně s využitı́m množstvı́ pracovnı́ho výukového haptického a 
vizuálnıh́o materiálu a při tzv. Centrech aktivit – a jednak v okolnı́ 
přı́rodě při Dnech venku. Výuka probı́há také v ateliéru vnitřnı́m I 
venkovnı́m. 

Během venkovnı́ výuky se s dětmi zaměřujeme na praktické 
zkoumánı́ přı́rody, krajiny, společnosti. Předmět vyučujeme v lese, na
louce, u potoka, u řeky, na poli, v obci, na zahradě. Postupně s dětmi v
terénu probı́ráme jednotlivá témata, hravou formou, pomocı́ pokusů, 
pozorovánı́, pracovnı́ch listů, knih a atlasů. Každé dı́tě si vede 
zápisnı́ky, do kterých si vpisuje jednotlivé poznámky, vlepuje 
nalezené přı́rodniny, obrázky, mapy apod. Tyto zápisnı́ky sloužı́ k 
opakovánı́, jako materiál pro zpracovávánı́ prezentacı́. 

Jak již bylo naznačeno, vyučovánı́ předmětu je koncipováno jako 
tématicky zaměřené či projektové vyučovánı́, přičemž na konci 
každého projektu děti připravujı́ prezentaci své práce a zjištěnı́. Na 
tyto prezentace jsou zváni i rodiče, sourozenci. 

Nedı́lnou součástı́ výuky předmětu jsou exkurze, návštěvy 
řemeslnı́ků, návštěvy historických či přı́rodnı́ch památek. Předmět je 
v tomto přıṕadě vyučován blokově – po informovánı́ rodičů a dětı́. 

Vzhledem k malotřı́dnı́ povaze našı́ školy je předmět vyučován 
společně pro 1. – 2. ročnı́k a pro 3.–5.ročnı́k, přičemž dle učiva a cı́lů 
a zájmů dětı ́jsou děti děleny do menšı́ch – věkově smı́šených či 
věkově homogennıćh – skupin. 

Učivo 4. a 5. ročnı́ku je již vı́ce zaměřeno na rozšiřovánı́ informacı́, 
hledánı́ detailů a podrobnostı́ o našı́ vlasti, Evropě a světu. Z5 áci si již 
osvojujı́ podrobnějšı́ dovednosti práce s mapou, buzolou, kompasem, 
pokoušı́ se vytvářet vlastnı́ mapy, dokážou lépe chápat a vidět 
souvislosti v globálnı́m světě. Dı́ky dobré orientaci na čı́selné ose 
zkoumajı́ život předků, procházı́ – zatı́m jednoduše, ale nikoli 
zjednodušeně – dějiny a důležitá dějinná obdobı.́ Zabývajı́ se 
zkoumánı́m hornin a nerostů, slunečnı́ soustavou a krajinnými prvky,
jakož i ochranou živočichů a rostlin. Dějiny jsou propojeny I s výukou
uměnı́ (Vv, Hv, divadlo, tanec).

Ve 4. a zvláště pak v 5.ročnı́ku se žáci seznamujı́ s pracı́ na počı́tačı́ch.
Z5 áci 5. ročnı́ku pracujı́ cı́leně s počı́tačem, učı́ se jeho základnı́ funkce,
práce s textovými i graAickými editory, využı́vajı́ počıt́ač pro 
multimediálnı́ prezentace. Výuka informačnı́ch a komunikačnıćh 
technologiı́ přitom neprobı́há odděleně, ale je propojena s 
předmětem Svět kolem nás, neboť využı́vá učivo Světa kolem nás 
jako výchozı́ látku pro praktické učivo spojené s informatikou. Z5 áci 
tak vyhledávajı́ informace, zpracovávajı́ powerpointové prezentace, 
pı́šı́ články a zkoušı́ dělat stránky školnı́ho časopisu. Z5 áci majı́ k 
dispozici notebook, s kterými pracujı́ pod dozorem učitele, 
dataprojektor, skener a tiskárnu. 

Průřezová
témata

Osobnostně-sociální	výchova
Rozvoj	schopností	poznávání:	



� Vnı́má přıŕodu a svět kolem všemi smysly. 
� Hledá efektivnı́ řešenı́ problému.

Kreativita:	
� Při řešenı́ úkolu se nespokojı́ s prvnı́m nápadem, hledá dalšı,́ 

inspiruje se, radı́ se s ostatnı́mi.
� Nebojı́ se vidět věci jinak – dokáže vyslechnout a respektovat 

odlišný názor spolužáka, dospělého a porovnávat ho se svým.

Kooperace:	
� Dlouhodobě pracuje na jasné a respektujı́cı́ komunikaci ve 

třıd́ě, mezi kamarády, v rodině. 
� Dokáže odstoupit od vlastnı́ho nápadu, pokud je jiný 

vhodnějšı́. 

Hodnoty	a	postoje:	
� Začı́ná vı́ce chápat pojmy spravedlnost, odpovědnost, 

spolehlivost, respektovánı́ se. 
Dokáže analyzovat své chovánı́ a chovánı́ druhých vzhledem k výše 
zmı́něným hodnotám. Snažı́ se uplatňovat prosociálnı́ jednánı.́

Morální	rozvoj:	
� Adekvátně jedná v modelových situacı́ch, tvůrčı́m způsobem 

hledá různá řešenı́ problému. 
� Při řešenı́ úkolu se nespokojı́ s prvnı́m nápadem, hledá dalšı,́ 

inspiruje se, radı́ s ostatnı́mi, vybı́rá si z různých zdrojů a 
dotáhne nápad do konce. 

Hodnoty	a	postoje:	
� Začı́ná vı́ce chápat pojmy spravedlnost, odpovědnost, 

spolehlivost, respektovánı́ se. 
Dokáže analyzovat své chovánı́ a chovánı́ druhých vzhledem k výše 
zmı́něným hodnotám. Snažı́ se uplatňovat prosociálnı́ jednánı.́

Environmentální	výchova	–	1.–3.	ročník
Ekosystémy:	

� Popı́še různé biotopy vyskytujı́cı́ se u nás i jinde ve světě. 
Popı́še jejich význam, speciAické rostlinné a živočišné druhy, 
které se v nich vyskytujı.́

� Popı́še změny v krajině během historie – začı́ná chápat 
ovlivňovánı́ přı́rody člověkem, hledá klady i zápory těchto 
zákroků a vlivů. 

� Vnı́má lidské sı́dlo – město – vesnici jako základnı́ jednotky 
kulturnıćh prvků v krajině. Popıš́e jejich funkci, rozdı́ly, klady 
a zápory, která přinášı́.

� Vysvětlı́ a prakticky ukáže, jak se sázı́ a hospodařı́ na polı́ch, 
zahradách – jaká jsou speciAika zemědělské práce a jejich 
závislosti na ročnı́ch obdobı́ch, druzı́ch. 

Základní	podmínky	pro	život:	
� Provádı́ sám jednoduché pokusy, kterými ukazuje důležitost 

vody a vzduchu pro život. 
� Vysvětlı́ na konkrétnı́ch přıḱladech důvod ochrany 



biologických druhů. 
� Jednoduše popı́še důležitost a vznik energie a vliv 

energetických zdrojů na společnost i život jednotlivce. 
� Uvede přı́klady surovinových a energetických zdrojů v C5R.

Vztah	člověka	k	prostředí:	
� Vysvětlı́ jeden ekologický problém, jeho přı́činu, důsledky, 

souvislosti, možnosti a způsoby řešenı.́ 

Lidské	aktivity	a	problémy	životního	prostředí:
� Vysvětlı́ rozdı́l mezi zemědělstvı́m konvenčnı́m a 

ekologickým. 
� Uvede přı́klady transportu lidı́ a potravin a dopad globalizace 

na Zemi.

Environmentální	výchova	4.–	5.	ročník
Ekosystémy:	

� Popı́še, jak jsou různé organismy závislé na prostředı́.
� Popı́še produkčnı́/mimoprodukčnı́ význam lesa, význam 

vodnı́ch zdrojů, význam pole a jeho obhospodařovánı́. 
� Porovnává zemědělstvı́ v krajině – vhodné/nevhodné zásahy.
� Porovná historické a současné snı́mky, zdroje a vysvětlı́ 

změny okolnı́ krajiny vlivem člověka. 

Základní	podmínky	života:	
� Popı́še význam biodiverzity, vody, vzduchu – ohrožovánı́ a 

ochrana. 
� Hledá možnosti, jak šetřit s vodou, energiı́, provádı́ pokusy, 

kterými zjistı́ potřebné informace. 

Lidské	aktivity	a	problém	životního	prostředí:	
� DeAinuje problémy způsobené dopravou, globálnı́ problémy a 

vı,́ co může udělat každý z nás pro odpovědnějšı́ a šetrnějšı́ 
život vůči Zemi. 

� ReAlektuje svůj životnı́ styl na základě informacı́ a pokusů o 
vlivu člověka na životnı́ prostředı́.

Výchova	demokratického	občana	–	1.–3.ročník
Občanská	společnost	a	škola:	

� Při budovánı́ přátelského prostředı́ ve škole postupuje 
demokraticky, ne autoritativně. Problémy se snažı́ řešit 
asertivně a domluvou.

Principy	demokracie	jako	formy	vlády	a	způsobu	rozhodování:	
� Jednoduše vysvětlı́ pojem demokracie, uvede jejı ́

klady/zápory, uvede dalšı́ typy řı́zenı́ státu/společnosti. 

Občan,	občanská	společnost	a	stát:	
� Vysvětlı́ pojem občan. Jeho práva a povinnosti. 
� Snažı́ se být angažovaný, pomáhat a dokáže popsat, k čemu je 

jeho chovánı́ dobré, komu/čemu pomáhá, co může zlepšit.



4.	–	5.	ročník
Principy	demokracie	jako	formy	vlády	a	způsobu	rozhodování:	

� Jednoduše vysvětlı́ pojem a principy demokracie, uvede jejı́ 
klady / zápory, uvede dalšı́ typy řı́zenı́ státu /společnosti. 

� Popı́še základnı́ strukturu řı́zenı́ státu (ministerstva, vláda, 
parlament, prezident).

� Uvede přı́klad země s jiným řı́zenı́m státu. 
� Vysvětlı́, co to znamená diktatura, anarchie, k čemu jsou 

zákony a právo.

Výchova	k	myšlení	v	Evropských	a	globálních	souvislostech
	1.–3.	ročník

Evropa	a	svět	nás	zajímá:	
� Vyprávı́ přı́běhy z cestovánı́ s rodinou, přıb́ěhy, které četl o 

cestovánı́, o jiných zemı́ch. 
� Uvede různé zajı́mavosti ze sousednıćh zemı́ či většı́ch zemı́ 

EU, jejich zvyky, produkty, slovesnost, speciAika evropské 
krajiny. 

� Uvede přı́klady jiných zvyklostı́ v rodinách na jednotlivých 
kontinentech, ve státech EU. 

4.–5.	ročník
Jsme	Evropané:	

� Vysvětlı́ v historickém kontextu kořeny evropské civilizace – 
jejı́ výhody, objevy, speciAika. 
Popı́še rozdı́ly mezi Evropou a jinými kontinenty. Vysvětlı́ 
problémy Evropy.

Multikulturní	výchova
Kulturní	diference:	

� Respektovánı́ zvláštnostı́ různých etnik.

Lidské	vztahy:	
� Chápe důležitost lidské solidarity a spolu s ostatnı́mi hledá 

způsoby, jak pomoci lidem v nouzi. 
� Dokáže se ohradit proti nespravedlnosti a proti předsudkům 

k odlišným lidem (se znevýhodněnı́m, jiných etnik, z jiných 
států).

� V simulované situaci se dokáže vžıt́ do role druhého. 

Princip	sociálního	smíru	a	solidarity:	
� Vysvětlı́ rovnost etnik, multikulturalitu ve společnosti jako 

prostředek k vzájemnému obohacovánı.́

Multikulturalita	–	2.–3.	ročník
� Začı́ná použı́vat cizı́ jazyk jako nástroj pro dorozuměnı́ se s 

lidmi z cizı́ch zemı́. 
Dokáže popsat jiné kulturnı́ rozdı́ly, tradice a porovnat s našı́ 
tradicı́ a kulturou.

Vzdělávací	a
výchovné

Kompetence	k	učení:	
� Vyhledává, třı́dı́ informace a naplánuje řešenı́ problému, 



strategie vybere řešenı́ a realizuje ho. 
� Logicky vyvozuje závěry.	

Kompetence	k	řešení	problémů:	
� Analyzuje problém, vyhodnocuje relevanci vstupnı́ch dat, 

formuluje problém a odhaduje možné výsledky řešenı.́ 
� Interpretuje závěry svého zkoumánı́, porovnává různé 

varianty řešenı́ a obhájı́ vlastnı́ variantu. 

Kompetence	komunikativní:	
� Umı́ řešenı́ problému a svá zjištěnı́ prezentovat (ústně, 

pı́semně, vizuálně).
� Umı́ řešenı́ problému vysvětlit v souvislotech. 
� Dle svých možnostı́ obhájı́ své řešenı́ problému – nápodobou, 

s dopomocı́ či samostatně.

Kompetence	sociální	a	personální:	
� UH činně spolupracuje ve skupině při řešenı́ úkolu. 
� Domluvı́ se ve skupině na rozdělenı́ rolı́ v klidu a s respektem.

Kompetence	občanská:	
� Aktivně vyhledává a rozpoznává problémy z reálného světa. 
� Hledá možnosti, jak pomoci ostatnı́m ve svém okolı́. 
� Cenı́ si našich tradic. 

Kompetence	pracovní:	
� Soustředı́ se dle svých možnostı́ na práci a dodělá ji do konce. 
� Plnı́ svoje povinnosti a závazky včas. 
� Dodržuje pravidla slušného chovánı,́ bezpečnosti a hygieny.	

1.	ročník
Obor	učiva:	Místo,	kde	žiji Výstupy:	
Orientace	ve	škole,	v	okolí	školy � Orientuje se bezpečně v budově 

školy, vı,́ kde má své věci, kde jsou 
uloženy pomůcky. 

� Udržuje kolem sebe pořádek a 
pečuje o prostředı́ školy.

� Popı́še cestu do školy, vı́, jak se 
dostat domů, co vidı́ po cestě.

� Uplatňuje základnı́ pravidla a 
bezpečnost v dopravě různého 
typu.

Orientace	doma � Popı́še prostředı́ svého domova, 
vı́, kde jsou uloženy potřebné věci.

Rozpoznání	změn	v	přírodě � Pozoruje a popıš́e změny v 
přı́rodě v okolı́ i v C5R.

Počasí	a	změny	prostředí	v	závislosti	na
počasí

� Vyjmenuje druhy počası́, důvody 
změny počası́ a chápe důsledky 
počası́ na prostředı́, lidi, zvı́řata, 
rostliny.



Místo	pro	hru,	kde	si	hrát � Rozšiřuje si povědomı́ o 
přirozených prostředı́ch pro hru. 
Učı́ se hry venku.

Nejbližší	okolí,	ve	kterém	se	dítě	
pohybuje

� Popı́še instituce ve svém okolı́, 
uvede jejich účel a chovánı́ v nich.

� Nakreslı́ jednoduchý plánek jeho 
bydliště s vyznačenı́m institucı́ a 
Chřı́če.

� Pojmenuje blı́zké ekosystémy, 
biotopy a vysvětlı́ rozdı́ly. Umělé a
přı́rodnı́ prvky v krajině.

Obor	učiva:	Lidé	kolem	nás Výstupy:	
Rodina � Rozlišuje blı́zké přı́buzenské vztahy 

v rodině, role rodinných 
přı́slušnı́ků.

� Vı,́ kdo je staršı́, mladšı́, jaká jsou 
povolánı́ jednotlivých členů.

� Pomůže doma s jednoduchými 
pracemi. Vı,́ jaká jsou jeho práva a 
povinnosti v rodině.

	Svátky,	zvyky,	tradice � Vı,́ kdy se narodil on a jeho nejbližšı́.
Popı́še, jaké jsou zvyky při oslavách 
v rodině.

� Připravı́ překvapenı́ pro rodinné 
přı́slušnı́ky na oslavu či tradičnı́ 
svátek.

Chování	v	rodině,	úcta � Vı,́ jak komunikovat s rodinnými 
přı́slušnı́ky s láskou a úctou.

� Dokáže řı́ci svůj názor, vysvětlit své 
stanovisko.

Řemeslníci,	povolání � Vyjmenuje nejrůznějšı́ povolánı́, 
vysvětlı́ jejich činnost a význam. 

� Vı,́ jaká povolánı́ majı́ jeho rodiče a 
nejbližšı́ přıb́uznı́.

Nebezpečí	od	lidí � Vı,́ jaká mohou hrozit nebezpečı́ a 
jak se bránit. Vı́, kam se obrátit o 
pomoc. 

� Dokáže si o pomoc řı́ci.
Péče	o	druhé � Vı,́ jak potěšit druhé, umı́ nabı́dnout 

pomoc. Stará se o ostatnı́ v rámci 
třı́dy.

Obor	učiva:	Lidé	a	čas Výstupy:	
Proč	existuje	čas?	Jak	to,	že	je	noc	a	
den.

� Vysvětlı́ vztah Slunce a našı́ planety 
– důvod střı́dánı́ noci, dne.

Orientace	v	čase	roku	–	roční	období,	
měsíce,	týdny,	dny

� Vyjmenuje ročnı ́obdobı,́ měsı́ce, 
dny v týdnu a jejich pořadı́. 

Orientace	v	hodinách	–	celé	hodiny,	
režim	dne

� Elementárně se orientuje v čase – 
celé hodiny, půl hodiny. 



� Orientuje se v rozvrhu dne a týdne. 
Sváteční	dny	a	svátky � Vı́, kdy se slavı́ zvláštnı́ svátky 

(Vánoce, Velikonoce, některé státnı ́
svátky, světové dny) a vysvětlı́ jejich
význam.

Změny	v	přírodě	a	ve	společnosti	v	
závislosti	na	změně	ročních	období

� Pozoruje a pojmenuje změny v 
přıŕodě v závislosti na ročnı́ch 
obdobı́ch.

Rozlišení	minulosti,	přítomnosti,	
budoucnosti

� Vı́, kdo je staršı́, mladšı́ v rodině, ve 
škole. 

� Rozlišuje a popı́še některé odlišnosti
ve společnosti v minulosti a v 
přıt́omnosti.

Obor	učiva:	Rozmanitost	přírody Výstupy:	
Volně	žijící	a	domácí	živočichové � Pojmenuje některá volně žijı́cı́ a 

domácı́ zvı́řata, jejich výskyt v C5R, 
ve světě, speciAika, užitek.

� Postará se o některá zvı́řata. Vı,́ co 
potřebujı,́ kde bydlı́, co jedı.́

� Rozlišuje nejznámějšı́ volně žijı́cı́ 
živočichy okolı́, popı́še je.

Rostliny � Rozlišuje nejznámějšı́ rostliny 
okolı́, pozná a pojmenuje jejich 
význam.

� Pojmenuje plody a druhy ovoce a 
zeleniny, jejich význam, využitı́.

� Pozná užitkové rostliny na 
zahrádce. Vı,́ jak o ně pečovat, a 
zná cestu „Od semı́nka k plodu”.

� Vyrobı́ z rostlin jednoduché 
pokrmy a výrobky.

Proměny	přírody	v	ročních	obdobích � Pozoruje a pojmenuje rozmanitost 
přı́rody v různých ročnı́ch 
obdobı́ch.

Obor	učiva:	Člověk	a	svět	
zdraví

Výstupy:	

Lidské	tělo � Určı́ a pojmenuje základnı́ části lidského 
těla.

� Vı́, k čemu základnı́ části těla sloužı́, 
popı́še jejich funkce.

Nemoc � Pojmenuje přı́znaky základnı́ch nemocı́ 
a jak je léčit.



Úrazy � Vı́, jak a kam zavolat o pomoc pro druhé 
i pro sebe.

� Vı́ a prakticky ukáže, jak ošetřit drobná 
zraněnı́.

� Orientuje se v základnı́ výbavě 
lékarničky a dokáže ji prakticky použıt́.

Tíseň � Vı́, v jakých tı́snı́ch můžou být různı́ lidé, 
kdy a jak jim nabı́dnout pomoc.

Osobní	hygiena � Zvládá osobnı́ hygienu během dne a péči
o sebe v různých ročnı́ch obdobı́ch.

� Přemýšlı́ o různosti jı́dla – 
zdravých/nezdravých potravinách, 
dodržuje pitný režim.

2.	ročník

Obor	učiva:	Místo,	kde	žiji Výstupy:
Domov � Namaluje jednoduchý plánek svého 

domu s popiskem. Porovná ho s jiným, 
určı́ rozdı́ly.

� Vysvětlı́ význam domova pro lidi.
Orientace	v	okolí	svého	bydliště	a	v	
okolí	školy

� Vyznačı́ na jednoduché mapě své 
bydliště, důležité instituce a bydliště 
svých kamarádů a cestu k nim. 

Změny	v	obci,	městě � Pozoruje a popıš́e změny v obci, městě 
během roku.

Přírodní	a	umělé	prvky	v	okolní	
krajině

� Popı́še reliéf krajiny: údolı́, kopec aj. a 
krajinotvorné prvky.

� Vysvětlı́ vhodné a nevhodné zásahy 
člověka v krajině.

� Vyjmenuje a na mapě označı́ významná
sı́dla a stavby v blı́zké krajině: města, 
vesnice, obydlı́, mı́stnı́ dominanty. 

� Vyjmenuje vodnı́ toky, vodnı́ plochy v 
okolı́– vysvětlı́ jejich význam a popı́še 
princip koloběhu vody. 

Česká	republika � Vı́, v jakém státě žijeme, a dokáže 
vysvětlit pojem stát. 

� Vı́, s jakými státy sousedı́ C5R. 
� Ukáže ji na mapě a určı́ reliéf a 

speciAika jednotlivých částı́ C5R.
� Zná státnı́ symboly, vlajku, hymnu.
� Zná Prahu a jejı́ dominanty. Dokáže o 

nı́ krátce pohovořit. 
Doprava	a	cestování � Zná základnı́ dopravnı́ značky. 

� Použı́vá správná pravidla silničnı́ho 
provozu. 

� Zná jednotlivé kontinenty a některá 
jejich speciAika. 

� Vyjmenuje některé evropské státy, 
jejich dominanty, tradice, hlavnı́ města.



� Vı́, jaké typy dopravy se v C5R použı́vajı.́

Obor	učiva:	Lidé	kolem	nás Výstupy:
Rodina,	postavení	dítěte	v	rodině,	
role	členů	rodiny

� Rozlišuje základnı́ a širšı́ rodinné 
vztahy, rozlišuje role rodinných 
přı́slušnı́ků mezi nimi. 

Rozdílnosti	věku	a	pohlaví � Popı́še speciAika jednotlivých fázı́ 
lidského života. Výhody a výzvy 
každého věku. 

� Chápe a dokáže projevit úctu 
seniorům.

� Popı́še rozdı́l mezi mužem a ženou ve 
společnosti, v jejich rolı́ch, v 
povolánı́ch. 

Vztahy	k	lidem � Pozná při pozorovánı́ obdiv, soucit, 
lásku, nenávist, úctu. 

� Vı,́ jaké jsou lidské emoce, a učı́ se s 
nimi pracovat. 

Společenské	chování � Zná základnı́ pravidla etiky a snažı́ se 
je uplatňovat v běžném životě. 

Zaměstnání	lidí � Popı́še podrobněji zaměstnánı ́lidı́ ve 
škole, v obchodě, na poště, v dı́lně, v 
továrnách, na zahradě, na poli, v 
divadle apod. 

� Popı́še některé výrobnı́ postupy 
běžných věcı ́či potravin ze svého 
života. 

Vlastnictví,	nakládání	s	penězi � Chránı́ si svoje věci a věci ostatnı́ch. 
� Rozpozná všechny druhy peněz, jejich

hodnotu, dokáže samostatně 
nakupovat.

Obor	učiva:	Lidé	a	čas Výstupy:
Proč	existuje	čas?	Jak	to,	že	je	noc	a	
den,	roční	období.

� Vysvětlı́ na modelu, proč existuje noc
a den, ročnı́ obdobı.́

Orientace	v	čase	roku	–	roční	období,	
měsíce,	týdny,	dny

� Plně se orientuje v roce, umı́stı́ 
správně data státnı́ch svátků, 
narozenin atd. do kalendáře

Orientace	v	hodinách	 � Zná již plně hodiny – celé, půlhodiny,
čtvrt, tři čtvrtě. Minuty, sekundy. 

� Zná a vyzná se v různých typech 
hodin (digitálnı́ hodiny, arabské 
čı́slice), slunečnı́ hodiny.

� Dokáže se samostatně orientovat na 
hodinách a využı́vat toho pro své 
fungovánı́ během dne. 

Sváteční	dny	a	svátky � Vysvětlı́ jednoduše význam svátků a 
jejich historický kontext. 

� Vymyslı́ krátkou aktivitu, zpřestřenı́ 
slavenı́ některého svátku. 



Rozlišení	minulosti,	přítomnosti,	
budoucnosti

� Rozlišuje děj v přıt́omnosti, 
minulosti, budoucnosti. 

� Dokáže zařadit některé dějinné 
události vztahujı́cı́ se např. ke 
státnı́m svátkům na časovou osu.

� Vyprávı́ některý přı́běh svých 
prarodičů a rodičů a ukotvı́ ho na 
časové ose. 

Pamětihodnosti � Vyjmenuje některé pamětihodnosti a
dokáže vyprávět přıb́ěh o vzniku a 
jejich významu.

Obor	učiva:	Rozmanitost	přírody Výstupy:	
Živočichové � Roztřı́dı́ živočichy na základnı́ 

kategorie: ptáci, plazi, savci, 
obojživelnı́ci. 

� Popı́še, jak vzniká život u živočichů, 
jak samice/samec pečujı́ o mláďata. 

� Dokáže popsat jednotlivé základnı́ 
části těla u jednotlivých kategoriı́. 

� Vı,́ kde vybraná zvı́řata žijı́ a jaká jsou
speciAika jejich života. 

� Uvede jednoduché přı́klady 
potravnıćh vazeb mezi organismy, 
jak jsou organismy závislé na 
prostředı́. (EV)

� Rozlišuje základnı́ biotopy a k nim 
přiřadı́ živočichy, které se v nich 
vyskytujı́. 

� Dokáže se samostatně starat o 
živočicha. 

Rostliny � Nalezne sám vztah mezi přı́činou a 
důsledkem běžných činnostı́ – 
květina se nezalévá, uschne, co 
potřebuje k životu atd. 

� Popı́še podmıńky nutné pro rozvoj 
rostliny (voda, vzduch, půda, teplo).

� Popı́še život rostliny – jak vzniká, 
jednotlivé fáze stromu, byliny.

� Popı́še stavbu rostliny – stavba těla, 
růst, rozmnožovánı́. 

� Popı́še význam vybraných rostlin pro
člověka, pro region – ve volné 
přı́rodě i pěstované. 

� Uvede přı́klady typických plodin 
pěstovaných v C5R a přı́klady plodin 
ze světa. Vysvětlı́, proč se některé 
rostliny nemohou pěstovat v C5R. 

� Rozdělı́ zeleninu a ovoce na 
kategorie, určı́ rozdı́ly.

� Vypěstuje samostatně rostlinu.



Ekosystémy � Pozoruje, popıš́e základnı́ znaky 
jednotlivých ekosystémů. 

Podmínky	pro	život � Vysvětlı́, jaké jsou nutné podmı́nky 
pro život. 

� Provede jednoduchý pokus – s 
vodou, vzduchem, vysvětlujı́cı́ jejich 
základnı́ vlastnosti a závislost lidı́, 
zvı́řat i rostlin na nich. A popı́še ho. 

Vztah	člověka	k	přírodě � Vysvětlı́ možná ohroženı́ či ničenı́ 
přı́rody. 

� Umı́ třı́dit odpad.
� Vı,́ jak a proč šetřit s vodou, 

elektřinou, a zná dalšı́ praktická 
úsporná opatřenı.́

3.	ročník

Obor	učiva:	Místo,	kde	žiji Výstupy:
Domov � Vypracuje podrobný plán domova, 

včetně vyznačenı́ zdrojů energie, 
vody, popı́še výhody/nevýhody řešenı́
domu. Navrhne drobné změny. 

Škola � Samostatně se podı́lı́ na chodu školy a 
navrhuje možná zlepšenı́, které sám 
realizuje.

Okolní	krajina � Chápe pojem zemský povrch, popıš́e 
jeho tvary, uvede přı́klady. 

� Uvede charakteristiky jednotlivých 
typů krajiny a vysvětlı́ vliv krajiny na 
život člověka v našem regionu a v 
jiných regionech. 

Práce	s	mapou,	kompasem,	
dalekohledem

� Vytvořı́ sám plánek obce a mapu 
svého bydliště/okolı́ a Chřı́če. 

� Zná světové strany a samostatně 
dokáže pracovat s kompasem, 
buzolou a dalekohledem.

Regiony	ČR � Vyjmenuje kraje C5R a jejich speciAika –
produkty, krajská města a jejich 
zajı́mavosti. 

� Orientuje se v pohořı́ch, nejvyššı́ch 
horách, sopkách, řekách a vodnı́ch 
plochách v C5R. 

� Vyjmenuje důležité plodiny a 
produkty jednotlivých regionů. 

� Vysvětlı́ důležitost průmyslu, jeho vliv
na krajinu, uvede přı́klady průmyslu v
různých regionech C5R. 

� Zakreslı́ do mapy surovinové zdroje. 
Naše	vlast � Popı́še fungovánı́ státnı́ správy, 

samosprávy, vı́ jméno starosty a 
některého zastupitele. 



� Zamýšlı́ se nad funkcı́ 
prezidenta/krále – jeho důležitostı́, 
vlastnostmi, hodnotami. 

� Aktivně se snažı́ hledat možná 
zlepšenı́ ve svém okolı́ a navrhovat 
změny. 

Evropa	a	svět � Vyjmenuje vı́ce evropských států, 
jejich hlavnı́ města, speciAika, tradice, 
dominanty, produkty. 

� Seznámı́ se s historickými kořeny 
evropské civilizace a umělecky ji 
ztvárnı́.

� Pojmenuje dalšı́ světové státy, jejich 
význam, speciAika, obohacenı́ pro C5R.

� Chápe pojem rozvinuté a rozvojové 
státy, přemýšlı́ o propojenosti světa.

Obor	učiva:	Lidé	kolem	nás Výstupy:	
Rodina � Rozděluje fyzickou a duševnı́ práci 

členů rodiny, chápe jejich čas na hru, 
práci. 

� Dokáže vysvětlit svůj názor v rodině a
konstruktivně se o problematice 
bavit. 

Soužití	lidí � Projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, lidı́ s různými 
znevýhodněnı́mi. 

� Dokáže lidem nabı́dnout sám od sebe 
pomoc. 

� Uvede důvody vzniku konAliktů a 
přemýšlı́, jak konAliktům předcházet. 

Právo	a	spravedlnost,	šikana,	
mimořádné	události

� Ozve se, pokud se děje 
nespravedlnost v jeho okolı́. 

� V modelové situaci předvede vhodný 
postup přivolánı́ pomoci v době 
požáru, nouze apod. Učı́ se, jak 
reagovat na obtěžovánı́ druhých.

Vlastnictví	–	nakládání	s	penězi � Rozpozná hodnotu všech bankovek a 
mincı́. Dokáže s nimi platit v obchodě 
a předem si spočı́tat, zda věci může 
koupit. 

� Uvede přıḱlad, proč a jak spořit. 
Orientace	v	globálních	problémech � Orientuje se v některých globálnı́ch 

problémech a vysvětlı́ některou z 
možných přı́čin. Je solidárnı́ s lidmi v 
nouzi.

Obor	učiva:	Lidé	a	čas Výstupy:	
Orientace	v	čase � Pracuje s časem jako s fyzikálnı́ 

veličinou. 
� Správně rozřadı́ dějinné události za 

sebou na časové ose. 



� Použı́vá kalendář pro orientaci během 
dne/týdne/roku.

� Chápe pojem generace a rozdı́ly mezi 
generacemi.	

Současnost	a	minulost � Orientuje se v hlavnı́ch reáliı́ch 
minulosti. 

� Popı́še, jak se proměnil způsob života, 
každodennost, obydlı́ lidı́ v průběhu 
času a předměty dennı́ potřeby. 

� Roztřı́dı́ povolánı́ na povolánı́ v 
minulosti, v současnosti – vysvětlı́ 
důvody zániku některých řemesel, 
přıṕ. jejich oživovánı́ dnes a vznik 
nových profesı.́ 

Regionální	památky � Seznámı́ se s lidmi zkoumajı́cı́ 
minulost. 

� Odůvodnı́, proč je důležité zkoumat 
minulost, pečovat o historické dědictvı́.

� Popı́še regionálnı́ památky, jejich 
význam, lokaci a dataci vzniku umı́stı́ 
na časovou osu.

� Převyprávı́ báji, pověst vztahujı́cı́ se k 
bydlišti, Chřı́či, regionu. 

� Vymyslı́ svoji vlastnı́ pověst o určitém 
mı́stě.	

� Zná známé rodáky a významné postavy
regionu. 

Obor	učiva:	Rozmanitost	
přírody

Výstupy:	

Vlastnosti	látek	–	délka,	hmotnost,	
jednotka,	čas

� Provádı́ jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné 
a rozdı́lné vlastnosti a změřı́ základnı́ 
veličiny pomocı́ jednoduchých 
nástrojů a přıśtrojů. 

� Založı́ jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodnı́ postup, vyhodnotı́ a vysvětlı́
výsledky pokusu.

� Třı́dı́ látky, vysvětlı́ změny skupenstvı́
a vlastnostı́ látek. 

Horniny	a	nerosty � Roztřı́dı́ některé horniny a nerosty 
podle typických znaků a pojmenuje 
skupiny.

� Vysvětlı́ vznik půdy, zvětrávánı́, typy 
půdy, význam půdy.

� Vysvětlı́ vnitřnı́ řez Země a jejı́ 
základnı́ složenı́.

Podnebí � Vysvětlı́ pojem podnebı,́ druhy a 
podnebnı́ pásy – souvislost s 
rovnı́kem a Sluncem. Význam 
podnebı́ na počası́, krajinu, živočichy, 



zemědělstvı́, rostliny.
Rostliny,	houby,	živočichové � Vyjmenuje většı́ množstvı́ živočichů v 

jednotlivých kategoriı́ch, plus 
bezobratlı,́ obojživelnı́ci. 

� Vyjmenuje a určı́ houby, rozdělı́ je na 
jedovaté a jedlé. 

� Určı́ rostliny dle stonku, 
rozmnožovánı́ – rozdělı́ je do skupin. 

� Vytvořı́ herbář rostlin dle druhů, 
popı́še jejich význam, výskyt.

Životní	podmínky � Na přı́kladech ukáže rozdı́lné 
podmı́nky života na Zemi. 

Vztah	člověka	k	přírodě � Chápe nutnost staránı́ se člověka o 
přı́rodu, uvede některé konkrétnı́ 
přı́klady a sám některé zrealizuje. 

� Popı́še živelné pohromy a přı́rodnı́ 
katastrofy zapřı́činěné člověkem, 
popı́še preventivnı́ chovánı.́ 

Obor	učiva:	Člověk	a	zdraví Výstupy:
Lidské	tělo � Vyjmenuje některé kosti, svaly, orgány 

a jednotlivé části lidského těla, jejich 
lokaci a význam.

� Vysvětlı́ problém v přı́padě špatného 
fungovánı́ některé části lidského těla a 
možnosti nápravy i preventivnı́ho 
chovánı.́ 

Péče	o	zdraví � Vybı́rá si vhodnou skladbu jı́dla a pitı.́ 
� Pohybuje se v prostředı́ bezpečném 

pro hru a práci. Dodržuje zásady 
bezpečnosti práce. 

� Je si vědom rizika závislostı́, 
negativnı́ch důsledků. 

� Volı́ jiné formy zábavy než elektroniku 
(televize, PC, tablet, mobily).

Zásady	první	pomoci � Umı́ poskytnout prvnı́ pomoc v 
přıṕadě základnı́ch nemocı́ a úrazů. 

� V simulované situaci přivolá pomoc 
pro raněného. 

� Vı́, kdy s raněným hýbat, jak ho dát do 
stabilizované polohy. 

� Pamatuje si čı́sla na integrovaný 
záchranný system a kdy které zvolit. 

Partnerské	vztahy � Chápe důležitost partnerského vztahu. 
� Popı́še dobře fungujı́cı́ vztah, péči o 

vztah. Chápe pojmy manželstvı́, 
rozvod, partnerstvı́ apod.

4.	a	5.	ročník



Obor	učiva:	Místo,	kde	žiji Výstupy	:	
Orientace	v	krajině � Určı ́a vysvětlı́ polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke krajině, 
státu. 

� Určı ́světové strany v přıŕodě i podle 
mapy, orientuje se podle nich. 

Mapy	–	zeměpisné	i	tematické � Rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základnı́mi typy map. 

� Vyhledává jednoduché údaje o 
přı́rodnıćh podmı́nkách a sı́dlištı́ch 
lidı́ na mapách našı́ republiky, Evropy
a polokoulı́. 

Regiony	ČR,	Praha	a	vybrané	oblasti � Vyhledá typické regionálnı́ zvláštnosti
přı́rody, osı́dlenı,́ hospodářstvı́, 
kultury. 

� Posoudı́ jejich význam z hlediska 
přı́rodnıh́o a historického, politického
a správnı́ho, vlastnického. 

Základy	státního	zřízení,	politický	
systém	ČR,	státní	správa	a	
samospráva

� Rozlišuje hlavnı́ orgány státnı́ moci a 
některé ejjich zástupce, symboly 
našeho státu, jejich význam, zazpı́vá 
státnı ́hymnu. 

Evropa	a	svět � Uvede přı́klady jednotlivých států 
Evropy, určı́ jejich polohu, vysvětlı́ 
zajı́mavosti, rozdı́ly mezi C5R a daným 
státem. Uvede hlavnı́ město, jazyk, 
jı́dlo, produkty, kulturnı́ zajı́mavosti. 

� Vyprávı́ přı́klady či přı́běhy z cest, 
přinese pohlednice, obrázky – vytvořı́
mapu Evropy. 

Obor	učiva:	Lidé	kolem	nás Výstupy	:	
Soužití	lidí	–	kladné	a	fungující	
mezilidské	vztahy.	Problémy	a	jak	je	
řešit.	Obchod,	;irmy,	politické	strany,	
církve,	pomoc	nemocným.	

�  Vyvodı́ a dodržuje pravidla pro 
soužitı́ ve škole, v rodině, v obci. 

� Orientuje se v základnı́ch formách 
vlastnictvı,́ použıv́á penı́ze v běžných 
situacı́ch – dokáže odhadnout, kolik 
peněz bude potřebovat na nákup, a 
přepočı́tat, zda mu bylo správně 
vráceno. 

Právo	a	spravedlnost,	Listina	
základních	práv	a	svobod,	nárok	na	
reklamaci.

�  Jednoduše objasnı́, jak funguje náš 
právnı́ system, uvede přıḱlady, na co 
lidé majı́ právo a co jim nemůže být 
upı́ráno. Vysvětlı́, kdy docházı́ k 
porušovánı́ těchto práv. 

� Chápe, jak může uplatit nárok na 
reklamaci, jak zacházet s věcmi. 

Vlastnictví	–	soukromé,	veřejné,	
osobní,	společné.	Hmotný	a	nehmotný	
majetek.	Rozpočet,	příjmy	a	výdaje	
domácnosti.	Hotovostní	a	

�  Vysvětlı́, proč je potřeba spořit, 
šetřit, co znamenajı́ výdaje a přı́jmy, 
dluhy. Vı́, jak se může zaplatit, co to je
plat, daně, půjčka, úspory. 



bezhotovostní	forma	peněz.	Způsoby	
placení.	Banka	–	úspory,	půjčky.	

� Zná různé měny a rozpozná hodnotu 
některých bankovek. 

Kultura	–	masová	kultura,	subkultura. � Vyjmenuje důvody, proč je důležité 
kulturu vytvářet, co je to kultura. 

� Uvede přı́klady různých subkultur a 
důvod jejich vzniku, přıńos – kriticky 
pohlı́žı́ na různé kulturnı́ proudy a 
dokáže analyzovat jejı́ tvorbu. 

Základní	globální	problém	–	
významné	sociální	problémy,	
problémy	konzumní	společnosti,	
globální	problémy	přírodního	
prostředí.	

�  Popı́še základnı́ globálnı ́problémy a 
na jednom přı́kladu uvede možnost 
změny i jednotlivých aktérů a jejich 
role v problému. 

� Hledá různé pohledy na problémy, 
popisuje možnost rozdı́lných 
interpretacı́. 

Obor	učiva:	Lidé	a	čas Výstupy:	
Orientace	v	čase	a	časový	řád � Orientuje se na časové ose před 

letopočtem a našeho letopočtu – 
historické události řadı́ chronologicky 
za sebou. 

� Vysvětlı́ rozdı́ly v jednotlivých etapách 
vývoje lidstva – přı́nosy i negativnı́ 
aspekty. 

Současnot	a	minulost	v	našem	
životě

� Na konkrétnı́ch přı́kladech svých 
blı́zkých uvede proměnu jednotlivých 
generacı́ – vytvořı́ přı́běh své rodiny. 

� Porovná a vyvodı́ závěry z 
každodennıćho života našich předků – 
proměny způsobu života, bydlenı,́ 
předmětů dennı́ potřeby, slavenı́ svátků 
atd. 

� Připravı́ si praktickou aktivitu, která 
představuje život našich předků pro 
projektový den, sežene potřebné 
pomůcky, popı́še smysl i legendu.

� Orientuje se v hlavnı́ch reáliı́ch 
minulosti a současnosti s přihlédnutı́m k
regionálnı́m speAicikům. 

� Dokáže popsat přı́činy, následky a 
průběh hlavnı́ch dějinných událostı́ 
modernı́ch dějin a kriticky se nad nimi 
zamýšlet. 

Regionální	památky � Rozezná dataci některých důležitých 
památek, s akcentem na regionálnı́ 
památky a jejich speciAika. 

� Vyprávı́ přıb́ěh spojený s určitou 
regionálnı́ památkou, jejı́m vznikem.

� Objasnı́ historické důvody pro zařazenı́ 
státnı́ch svátků a významných dnů. 

Báje,	mýty	a	pověsti � Vyprávı́ a třı́dı́ báje, mýty a pověsti – 
uvede rozdı́l mezi nimi a určı́ dataci i 



lokaci přı́běhů. 

Obor	učiva:	Rozmanitost	
přírody

Výstupy:	

Látky	a	jejich	vlastnosti � Roztřı́dı́ známé látky, popı́še změny látek
a skupenstvı.́ 

� Porovnává látky a měřı́ veličiny – užı́vá 
základnı́ jednotky pro měřenı́. 

Voda	a	vzduch � Na základě pokusů a práce s 
informačnı́mi zdroji vysvětlı́ a ukáže 
složenı́ a vlastnosti vzduchu a vody, 
formy vody. 

� Vytvořı́ a popı́še schéma oběhu vody v 
přı́rodě a význam i ohroženı́ jednotlivých
fázı́ oběhu. 

Nerosty	a	horniny,	půda � Určı́ v terénu některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty – vysvětlı́ 
jejich důležitost. 

� Zpracuje schéma a vysvětlı́ ho – o 
činitelı́ch aktivnıćh v půdnı́ch procesech. 

� Na praktických přı́kladech popı́še a 
vizuálně ukáže význam půdy a rozdı́ly ve
složenı́ půdy. 

Vesmír	a	Země � Vyprávı́ přıb́ěh o vzniku Země, přıb́ěh o 
prvnı́m letu na Měsı́c. 

� Vysvětlı́ sám závislost Země na Slunci, 
souvislost s rozdělenı́m času, střı́dánı́ 
ročnı́ch obdobı,́ podnebnı́ch pásem. 

� Zná všechny planety a dokáže o nich 
podat krátké informace. 

Rostliny,	houby	a	živočichové � Porovnává na základě pozorovánı́ a 
experimentů základnı́ projevy života na 
konkrétnı́ch organismech a rostlinách – 
prakticky třı́dı́ organismy do známých 
skupin, využı́vá k tomu i jednoduché 
klı́če a atlasy. 

Životní	podmínky � Založı́ jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodnı́ postup, vyhodnotı́ a vysvětlı́ 
výsledky pokusu. 

� Na základě zı́skaných informacı́ z knih a 
výsledků pokusů vysvětlı́ určité 
zákonitosti, závislost na určitých 
životnı́ch nezbytných podmı́nkách. 

Rovnováha	v	přírodě � Objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přı́rody, princip rovnováhy 
přı́rody – nacházı́ souvislosti mezi 
chovánı́m jednotlivých živočichů a 
existence různých rostlin, mezi chovánı́m
člověka a zvı́řat, rostlin atd.

Ohleduplné	chování	k	přírodě	a	
ochrana	přírody

� Zhodnotı́ některé konkrétnı́ činnosti 
člověka v přı́rodě a rozlišuje aktivity, 



které mohou prostředı́ i zdravı́ člověka 
podporovat nebo poškozovat. 

� Vymyslı́ jednoduchý způsob, jak chránit 
některou část přı́rody, a svůj nápad se 
spolužáky v průběhu roku realizuje a 
vyhodnotı́ přı́nos.

Obor	učiva:	Člověk	a	zdraví Výstupy:	
Lidské	tělo � Popı́še podrobně význam a funkci 

jednotlivých orgánů a jejich 
propojenı.́ 

� Využı́vá poznatků o lidském těle k 
vysvětlenı́ základnı́ch funkcı́ 
jednotlivých orgánových soustav. 

� Uvede přı́klady negativnı́ch dopadů 
na lidské zdravı́ a fungovánı́ 
jednotlivých orgánů. 

Péče	o	zdraví � UH čelně plánuje svůj čas s ohledem na 
možnosti svého těla a svého zdravı́.

� Dokáže se rozhodnout pro některou 
ze zdravých životnı́ch zásad. 

Partnerství,	manželství,	rodičovství,	
základy	sexuální	výchovy

� Uvede přı́klady dobře fungujı́cı́ho 
manželstvı́. 

� Vysvětlı́ různé postoje k manželstvı́, 
partnerstvı́. 

� DeAinuje zásady správného 
rodičovstvı́. 

� Orientuje se ve vývoji dı́těte před a po
jeho narozenı.́ 

� Uplatňuje ohleduplné chovánı́ k 
druhému pohlavı́. 

Návykové	látky,	závislosti	a	zdraví � Uvede přı́klady návykových látek a 
jejich negativnı́ch důsledků na lidské 
zdravı́. 

� Předvede v modelových situacı́ch 
osvojené jednoduché způsoby 
odmı́tánı́ návykových látek. 

Osobní	bezpečí,	krizové	situace � V modelových situacı́ch předvede, jak
se chránit při fyzickém či psychickém 
ohroženı́. 

Přivolání	pomoci	v	případě	ohrožení � Vede hovor, který konstruktivně a 
jasně vysvětlı́ problém – svůj či 
někoho jiného při telefonické i osobnı́
intervenci. 

� Vnı́má komunikačnı́ bloky, které mu 
bránı́, aby řekl, co je potřeba sdělit.

Mimořádné	události	a	rizika	ohrožení
s	nimi	spojená

� Vnı́má dopravnı́ situaci, správně ji 
vyhodnotı́ a vyvodı́ odpovıd́ajı́cı́ 
závěry pro své chovánı́ jako chodec a 
cyklista. 

� Uplatňuje účelné způsoby chovánı́ v 
situacı́ch ohrožujı́cı́ch zdravı́. 



5.	ročník	–	propojenost	s	Informační	a	komunikační	technologií

Obor	učiva:	Základy	práce	s	
počítačem

Výstupy:	

� Využı́vá základnı́ standartnı́ funkce 
počı́tače (práce s formátem souborů doc, 
gif).

� Vytvořı́ multimediálnı́ powerpointovou 
prezentaci, kterou umı́ spustit a 
odprezentovat. 

� Jednoduše popıš́e počı́tač jeho funkce.
� Ukáže, jak základně postupovat při 

problémech s PC a zvládá jednoduchou 
údržbu. 

Obor	učiva:	Vyhledávání	
informací	a	komunikace

Výstupy:	

� Při vyhledánı́ informacı́ na internet 
využı́vá jednoduché a vhodné cesty. 

� Umı́ napsat, poslat a přečı́st si e-mail.
� Umı́ vyhledat informace v různých 

informačnı́ch databázı́ch, knihovnách aj.
� Uvede zdroje informacı́. 

Obor	učiva:	Zpracování	a	
využití	informací

Výstupy:	

� Pracuje s textem v textovém editoru. 
� Pracuje s obrázkem v graAickém editoru. 
� Vytvořı́ stránku časopisu v jednoduchém 

programu.

VÝTVARNÁ	VÝCHOVA

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
2 2 1 1 1 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název předmětu Výtvarná	výchova
Oblast Uměnı́ a kultura
Obsahová	
charakteristika	
předmětu

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně-obraznými znakovými systémy, 
jejichž principy provázejı́ člověka od počátku civilizace. Jsou 
jedinečným a nezastupitelným nástrojem poznávánı́ a prožı́vánı́ 



existence, nástrojem k propojenı́ vnı́maného světa a možnostı́ 
ztvárněnı́. Ve výtvarné výchově je pojı́mán kontakt člověka s realitou 
jako vzájemný vztah. Impulzy, které se stávajı́ pro děti inspiracı́, 
mohou být hmotného i nehmotného rázu. 

Vzhledem k environmentálnı́mu zaměřenı́ školy se při výtvarné 
výchově zaměřujeme na rozvoj smyslového vnı́mánı́ skrze přı́mý 
prožitek a jejich ztvárněnı́ nejrůznějšı́mi výtvarnými technikami. 
Kromě přıḿé zkušenosti v okolnı́ přı́rodě využı́váme také ostatnı́ 
umělecké disciplı́ny – hudbu, pohyb, Ailm. Propojujeme tyto obory tak,
aby se staly zdrojem inspirace i nástrojem k vyjádřenı́. 

Učivo výtvarné výchovy je členěno do třı́ obsahových celků a je 
realizováno prostřednictvı́m tvůrčı́ch činnostı́, v nichž se propojuje 
vlastnı́ tvorba žáků s vnıḿánı́m a interpretacı.́ V širokém spektru 
tvůrčı́ch činnostı́ má žák zı́skat podněty k odvaze a chuti uplatnit 
osobně jedinečné pocity a prožitky a má poznat možnosti a způsoby, 
jak svou tvorbu představit ostatnıḿ.

Vzdělávánı́ v této oblasti kromě hlubšı́ho poznánı́ výtvarného vede 
žáka k reAlektovánı́ uměleckého procesu v jeho celistvosti a 
uměleckých oborů v jejich vzájemných vazbách a přesazı́ch.
Pracujeme s třemi hlavnı́ oblastmi výtvarné výchovy:

1.	Rozvíjení	smyslové	citlivosti: Pomocı́ her, cvičenı́, hudebnı́ch 
ukázek, tance vedeme děti k rozvoji všech jejich smyslů tak, aby je 
mohly použı́t při výtvarné tvorbě. Pracujeme i naopak – během 
projektového vyučovánı́ ukazujeme dětem, jak je výtvarné uměnı ́
může inspirovat pro dalšı́ práci (literarnı́, v pracovnı́m vyučovánı́, 
vařenı́ apod.). Při hodinách pracujeme s dětmi jednotlivými částmi 
těla, pracujeme ve dvojicı́ch i skupinách, tvořı́me s absencı́ některého 
smyslu. Přes cvičenı́ forem vedeme děti k prožitku jednotlivých tvarů 
a přenášı́me je společně na plochu, do prostoru. Využı́váme přı́rodnı́ 
prostředı́ – jeho zvuky, proměny v ročnı́ch obdobı́ch, hledánı́ detailů i 
zajı́mavých kompozic. Představujeme dětem zajı́mavá umělecká dı́la 
(Ailm, fotograAie, noviny, výtvarná tvorba) a vedeme je k pocitové i 
konstruktivnı́ reAlexi. 

2.	Uplatňování	subjektivity: Přes rozvoj smyslové citlivosti 
seznamujeme postupně žáky s technikami a prostředky obrazného 
vyjádřenı́. Tvořı́me s dětmi, ukazujeme jim postupy i je necháváme 
volně tvořit. Pracujeme s celým tělem, s různými materiály, formáty. 
Využı́váme literaturu pro děti a mládež a podporujeme fantazijnı́ 
vyjádřenı́. Postupně s dětmi během roku zkoušı́me všechny přı́stupy 
k obrazovému vyjádřenı́ – vizuálnı́ (jednotlivé plošné výtvarné 
techniky), haptický (modelovánı́, řezbářstvı́, práce s různými 
přı́rodnı́mi i umělými materiály) i dynamický (vytvořenı́ krátkého 
animovaného Ailmu, dokumentárnı́ho Ailmu).

3.	Ověřování	komunikačních	účinků: Výtvarnou tvorbu dětı́ 
použı́váme jako prostředek pro komunikaci mezi dětmi, mezi dětmi a 
učiteli, dalšı́mi dospělými. Hledáme cestu, jak výtvarně sdělit určitou 



informaci. Zkoušı́me vytvářet dı́la s emočnı́m sdělenı́m, pro konkrétnı́
událost, konkrétnı́ho člověka. Ověřujeme, zda záměrné sdělenı́ bylo 
pochopeno, vedeme s dětmi diskuse nad tvorbou a zároveň je vedeme
k subjektivnı́mu přı́stupu ke každému dı́lu. Zamýšlı́me se nad 
výtvarnými dı́ly a nad jejich smyslem pro každého z nás. Skrze tvorbu
i interpretaci děl rozvı́jı́me u dětı́ cı́leně emočnı́ inteligenci. 

Organizace,	čas	
a	místo

Tento vyučovacı́ předmět může být vyučován spojenı́m ročnı́ků či 
vytvářenı́m skupin. Vzhledem k charakteru školy bude výtvarná 
výchova propojena i s jinými předměty a bude odrážet témata, která 
řešı́me i v jiných předmětech. V projektovém vyučovánı́ tak má 
výtvarná výchova nezastupitelné mı́sto. 
Děti pracujı́ dle svého tempa, mentálnı́ úrovně, možnostı́. Výtvarná 
výchova je vyučována ve všech ročnı́cı́ch dvě hodiny týdně, a to 
vevnitř i venku. Venku pracujeme na školnı́ zahradě, ve školnı́m 
altánu a v plenéru při Dni venku i jindy dle počası,́ námětů a aktuálnı́ 
situace. 
Dbáme na rozvoj svobodné tvorby dětı́ – děti si mohou zvolit 
techniku, způsob vyjádřenı́, formát. Zároveň se snažı́me děti postupně
seznamovat s nejrůznějšı́mi výtvarnými technikami a rozšiřovat 
jejich povědomı́ tak, aby si mohly při práci zvolit, jak budou 
postupovat. Důraz je kladen na rozvoj imaginace a smyslového 
vnı́mánı.́ 

Průřezová	
témata

Osobnostně-sociální	výchova
Sebepoznání	a	sebepojetí	–	Dokáže vyjádřit, jak vnı́má svět, jak se 
cı́tı́. 
Psychohygiena – 

� Uvědomuje si, že umělecké vyjádřenı́ může napomoci 
odbourávat stres.

� Učı́ se použı́vat výtvarné techniky pro kladné naladěnı́ mysli. 
Kooperace – Učı́ se spolupracovat v týmu, hledajı́ společné nástroje k
dosaženı́ cı́le, dokážı́ nalézt společné řešenı.́ 
Kreativita	–	Podporuje kreativnı́ nápady své a druhých. 
Nebojı́ se tvořit svobodně. Citlivě popisuje výtvory druhých. 
Hodnoty	a	postoje	–	Analýza vlastnı́ch i cizı́ch postojů a jejich 
hodnot a jejich projevů v chovánı́ lidı́. Analýza obrazového vizuálnı́ho 
uměnı́ a hledánı́ motivu autora a jeho hodnot. 

Výchova	demokratického	občana
� Při výtvarném zpracovánı́ pravidel třı́dy i venkovnı́ho 

prostoru se zamýšlı́ nad významem řádu, pravidel a zákona. 
� Seznamuje se s vizuálně-obrazovým uměnı́m, které vznikalo 

jako reakce na útisk, diktaturu a jako projev svobody člověka. 

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech
� Na základě seznámenı́ s uměnı́m různých národů se učı́ vnı́mat

obohacenı ́jinými etniky, kulturami. 
� Při slavenı́ svátků a tradic se dozvı́dá o historicko-kulturnı́m 

pozadı́ těchto svátků a prohlubuje tak své vědomosti k 
pochopenı́ svých evropských kořenů. 



Multikulturní	výchova
� Kulturní	diference: Při přı́pravě užitých předmětů či 

výtvarných děl od světových autorů jsou žáci vedeni k 
překonávánı́ stereotypů o jednotlivých národech, etnikách. 

� Etnický	původ: Seznámı ́se s uměnı́m minorit v C5echách 
(Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Poláci).

� Lidské	vztahy: Učitelé podporujı́ u dětı́ štědrost a soucit – 
pomáhajı́ s dětmi potřebným pomocı́ výtvarného uměnı́ 
(seznámenı́ se s handicapovanými autory, malovánı́ přánı ́pro 
stonožku, společný projekt s Azylovým domem, výstava, 
prodejnı́ jarmark apod.)

� Multikulturalita: Vzhledem k multikulturatilitě třı́dy docházı́ 
přirozeně k zapojovánı́ žáků z odlišného kulturnı́ho prostředı́ 
do kolektivu třı́dy. 

Environmentální	výchova
Ekosystémy	–	Rozlišı́ a výtvarně ztvárnı́ základnı́ biotopy, rostliny a 
organismy, které se v nich vyskytujı́. 
Kulturní	krajina	–	

� Popı́še krajinné prvky a proměny krajiny během času. 
� Společně vytvořı́ model baroknı́ a současné krajiny. 

Základní	podmínky	života: 
� Vysvětlı́ důležitost vody, půdy a biodiverzity skrze uměnı́ – 

použı́vá a tvořı́ z nich. 
� Představı́ vizuálnıḿi prostředky život bez vody, bez půdy, 

ohroženou biodiverzita. 

Lidské	aktivity	a	problém	životního	prostředí: 
� Hledá šetrné využı́vánı́ věcı́ a odpadů – z odpadků tvořı́ 

výtvarná dı́la, kompozice i užité věci. 
� Zdokumentuje některý z problémů životnı́ho prostředı́ v okolı́ a 

upozornı́ na něj. 
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Kompetence	komunikativní:	
� Z5 ák rozumı́ různým druhům textů. 
� Učı́ se formulovat a klást otázky. Reagovat na odpověď a 

zdůvodňovat své názory. 
� Samostatně představı́ své dı́lo, popı́še ho, vysvětlı́ motivaci pro

tvorbu.

Kompetence	sociální:	
� Z5 ák se podı́lı́ na utvářenı́ přı́jemné atmosféry ve třı́dě, na 

základě ohleduplnosti a úcty při jednánı́ s druhými lidmi 
přispıv́á k upevňovánı́ dobrých mezilidských vztahů. 

� V přı́padě potřeby dokáže žák poskytnout pomoc nebo o ni 
požádat. 

� Spolupracuje ve skupině, ve dvojicı́ch, prezentuje svůj projekt 
a dovednosti. 

Kompetence	pracovní:	
� Použı́vá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavenı́, 

dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na změněné nebo 
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nové pracovnı́ podmı́nky. 
� Z5 ák si zdokonaluje svůj graAický a výtvarný projev. 
� Je veden k efektivitě při organizovánı́ vlastnı́ činnosti. 

Kompetence	k	učení:	
� Z5 áci jsou vedeni k tvořivému myšlenı,́ podporováni k hledánı́ 

nových a originálnı́ch řešenı́. 
� Využı́vajı́ své znalosti z jiných předmětů, propojujı́ je při 

uměleckém ztvárněnı́ a reAlexi. 
� Využı́vajı́ nové technologie i staré postupy – hledajı́ a propojujı́

souvislosti ze současnosti a minulosti. 

Kompetence	k	řešení	problémů:	
� Z5 ák provádı́ rozbor problému, hledá různá řešenı́ – nespokojı ́

se s prvnı́m řešenı́m. Snažı́ se zı́skat co nejvıće informacı́. 
Pojmenovává výhody a nevýhody různých řešenı.́ 

� Využı́vá výtvarné uměnı́ k upozorněnı́ na některé problémy 
(výroba plakátů, videı,́ dokumentu, novinové koláže, vytvořenı́
výstavy atd.).

� Aktivně se snažı́ hledat řešenı,́ nebojı́ se ozvat se proti 
nespravedlnosti či zlobě. 

Kompetence	občanské:	

� Respektuje, chránı́ a ocenı́ naše tradice a kulturnı́ i historické 
dědictvı́, projevuje pozitivnı́ postoj k uměleckým dı́lům, smysl 
pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturnı́ho děnı́.

� Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé. Podporuje 
cı́leně vytvářenı́ dobrých vztahů ve třı́dě. 

� Skrze uměnı́ ukazuje učitel dětem pestrost světa a využitı́ 
uměnı́ k občanským postojům. 

1.	ročník
Obor	učiva:	 Výstupy:	
Poznávání	výtvarného	materiálu	a	
pomůcek.

� Pojmenuje základnı́ výtvarný materiál
(typy papı́ru, náčinı́, hmotu na 
modelovánı́), vı,́ na co se použı́vá, jak s
nı́m zacházet. 

� Vı́, jaké jsou výtvarné pomůcky a jak s 
nimi šetrně zacházet. 

Prožitek,	rozpoznání,	pojmenování	a	
využití	prvků	vizuálně-obrazového	
vyjádření	(linie,	tvary,	objemy,	barvy,
objekty).

� Na základě tělnı́ a smyslové 
zkušenosti dokáže ukázat skrze své 
tělo jednotlivé linie, tvary, barvy, 
objekty. Zaznamená je v prostoru, 
venku i na plochu. 

� Rozpozná a pojmenuje barvy v realitě 
i ve výtvarném ztvárněnı.́ 

� Pojmenuje tvary, linie a objekty – třı́dı́
je do určitých skupin, kombinuje je – 
využı́vá k tomu své vjemy a 
zkušenosti. 



Poznávání	výtvarných	technik � Rozpozná malbu, kresbu, sgraAitta, 
linoryt, plastiku, koláž.

� Použı́vá je pro ztvárněnı ́svých vjemů. 
Zprostředkování	vjemů	různými	
smysly	

� V přıŕodě i ve třı́dě pracuje bez 
určitého smyslu ( bez hmatu, bez 
sluchu, bez zraku, bez chuti) či naopak
s akcentem jednoho smyslu na 
určitém výtvarném dı́le nebo tuto 
zkušenost přetvářı́ do vizuálnı́ho 
ztvárněnı́. 

� Různými technikami vyjádřı́ vjemy 
zachycené různými smysly.

Pozorování	lidí,	přírody	a	prostředí	
kolem	sebe	a	ztvárnění	těchto	vjemů;	
analyzování	tvarů	a	růstu	přírodnin	

� Na základě pozorovánı́ okolı́ a svých 
prožitků vytvářı́ různými technikami 
své dıĺo. 

� Různými technikami ztvárnı́ strom v 
proměnách ročnı́ch obdobı,́ květiny a 
jednotlivé biotopy kolem školy (les, 
louka, pole, zahrada).

� Představı́ svůj výtvor ostatnı́m. Přijme
od ostatnı́ch popis, hádánı́ námětu. 

Tvorba	v	přírodě	i	ve	třídě	na	základě
inspirace	ročními	obdobími:	např.	
jaro	(květiny,	tráva,	listy),	léto	(voda,	
plody,	mech,	listy),	podzim	(bláto,	
kůra,	dřevo,	klacíky,	barevné	listy),	
zima	(sníh	,	led,	větve	apod.)

� Pozoruje změny v přı́rodě a tyto 
změny výtvarně ztvárnı́. 

� Použı́vá speciAika přı́rodnı́ho 
prostředı́ během jednotlivých ročnı́ch 
obdobı́ pro výtvarnou tvorbu.

Podpora	senzitivity	–	hledání	detailů,	
vytváření	objektů	a	skupin,	
kombinací	a	celků	v	přírodě	i	ve	
výtvarných	dílech	

� V přıŕodě hledá zajı́mavé detaily, fotı́ 
je, maluje, kreslı́, drenážı́ přenášı́ na 
papı́r apod.

� V přıŕodě využı́vá přı́rodnı́ materiál, z 
kterého vytvářı́ plošné i prostorové 
objekty – landarty. 

� Nejrůznějšı́ přı́rodnı́ i umělé materiály
využı́vá pro vznik nových objektů a 
výtvarných děl. 

� Společně s několika dalšı́mi dětmi 
vytvářı́ dohromady jeden celek, 
kombinujı́ různé techniky.

� Hledá ve výtvarných dı́lech detaily, 
porovnává je, propojuje. Třı́dı́ je do 
skupin podle společných znaků. 

Volné	výtvarné	zobrazování	na	
základě	pozorování	a	představ.

� Výtvarně ztvárnı́ to, co viděl a zažil. 
Sám si vybere techniku. 

Práce	s	tématikou	lidových	tradic	a	
obyčejů	(Tři	králové,	masopust,	
vynášení	Smrtky,	Velikonoce,	
Otevírání	studánek,	pouť,	sv.	Václav,	
Svátek	světla	–	dušičky,	sv.	Martin,	
advent,	Vánoce)

� Pro oslavu některých svátků a tradic 
vytvořı́ typické dekorativnı́ předměty,
kulisy, kostýmy či jiné výtvarné 
dotvořenı́ slavenı́ svátků. 

Tvoření	různých	jednoduchých	
užitkových	předmětů	–	dle	
projektových	témat	a	svátků

� Vytvářı́ jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičnı́ch i netradičnı́ch 
materiálů.



� Umı́ pracovat s jednoduchými 
nástroji. 

Poznávání	ilustrací	v	literárních	
dílech

� Chápe vztah ilustrace a literárnı́ho 
dı́la, rozvı́jı́ představivost a tvořivost. 

� Zkusı ́sám vytvořit jednoduché 
ilustrace a svoji obrázkovou knı́žku.

Užité	umění,	aplikace	výtvarného	
umění	pro	určitou	situaci

� Využı́vá rytmizaci jednoduchých 
dekorativnı́ch prvků a harmonických 
barev v pásu a v ploše. 

� Dovede vymodelovat reliéfnı́ 
kompozici. 

� Vymyslı́ a zrealizuje tiskem a malbou 
vzor na textil.

� Vytvořı́ vlastnı́ návrh a zrealizuje ho 
na balicıḿ papı́ru. 

Uvědomuje	si	ochranu	kulturních	
památek,	jejich	návštěva	

� Vnı́má a popı́še styl obdobı́ typického 
pro český venkov – baroko a vytvořı́ 
obraz a vymodeluje jednoduchou 
stavbu dle základnı́ch charakteristik. 

� Vytvořı́ společně s ostatnı́mi model 
baroknı́ krajiny. 

� Vytvořı́ společně s ostatnı́mi soubor 
staveb na základě návštěvy kulturnı́ch
památek. 

Návštěva	galerie	a	vnímání	
rozdílnosti	výtvarných	děl	

� Porovnáná výtvarná dı́la na základě 
světlostnı́ch poměrů, barevných 
kontrastů, proporčnı́ch vztahů, 
kompozic, námětů. 

� Na základě určitého uměleckého dı́la 
tvořı́ své vlastnı́. 

2.	ročník
Obor	učiva:	 Výstupy:	
Výtvarné	vyjádření	na	základě	
citového	prožitku

� Rozvı́jı́ svou fantazii a výtvarně se 
vyjadřuje podle pocitů a nálad na 
základě citového prožitku. 

� Uplatňuje kreativnı́ přı́stup při práci, 
vytvářı́ cı́leně originály. 

Tematické	kreslení	a	malba	na	
základě	přímého	dojmu	a	fantazie	v	
plenéru	

� Na základě pozorovánı́ v přı́rodě 
maluje a kreslı́ v plenéru. 

� Využıv́á dalšı́ techniky k vizuálně-
obrazovému vyjádřenı́ – drenáž, 
perokresbu, tisk apod.

� Pro práci využı́vá různé výtvarné 
techniky – dle charakteru prostředı́ a 
pozorovaného. 

� Výtvarně zpracuje některé lidové zvyky
a tradice. 

Re;lexe	vnímání	přírody	skrze	
vlastní	výtvarnou	tvorbu

� Výtvarně ztvárnı́ svůj vztah k přı́rodě

Práce	se	smysly	a	s	různými	formáty � Na základě akcentu jednoho smyslu 



tvořı́ velko i maloformátová dı́la.
Práce	s	přírodninami	dle	ročních	
období	–	na	základě	vnímání	světla,	
objemu,	kompozic	atd.	Vytváří	užité	
i	dekorační	předměty	

� Jednoduchými postupy vytvářı́ ze 
sbı́raných přı́rodnin užité i dekoračnı́ 
předměty. 

� Využıv́á přı́rodniny typické pro dané 
ročnı́ obdobı́, které sám v přı́rodě 
nalézá. 

� Porovnává materiály a jejich využitı́, 
funkčnost. 

Kombinuje	různé	formy	zpracování	
celku	–	kombinace	plošného	
vyjádření	linií	a	barevných	ploch,	v	
objemovém	vyjádření	modelování	a	
skupturální	postup,	v	prostorovém	
vyjádření	uspořádání	prvků	ve	
vztahu	k	vlastnímu	tělu	i	jako	
nezávislý	model

� Vymodeluje jednoduché sochy i užité 
předměty. 

� Pracuje s pastely, křı́dami, temperami i 
vodovkami. Popı́še rozdı́l mezi těmito 
výtvarnými pomůckami. 

Používá	výtvarné	umění	jako	
komunikační	nástroj	a	vidí	jeho	
účinky	pro	nejbližší	okolí

� Vytvářı́ výtvarná sdělenı́ pro své 
nejbližšı́ (přánı,́ plakáty, dopisy, 
dárkové předměty).

Experimentální	tvorba � Svobodně vyjadřuje pocity pomocı́ 
dostupných material.

Výtvarné	zpracování	bajek	a	legend	
–	zachycení	dějové	linky

� Nakreslı́ postavy a jednoduše děj 
přı́běhu. 

� Vymyslı́ a výtvarně zpracuje hlavnı́ 
obrázek přıb́ěhu, který nese sdělenı́ 
přı́běhu. 

Ilustrace	v	knihách � Pozná některé dětské ilustrátory. 
� Vytvořı́ jednoduchou ilustraci, svou 

knı́žku. 
Animovaný	;ilm � Vymyslı́ scénář, výtvarné ztvárněnı́ a 

vytvořı́ společně s přáteli jednoduchý 
animovaný Ailm.

Komiks � Vytvořı́ jednoduchý komiks s dějovou 
linkou na zadané téma. 

Tematické	kreslení	na	základě	
přímého	dojmu	a	fantazie

� Uplatňuje kreativitu a vytvářı́ originály.
V přı́rodě hledá zajı́mavé detaily, fotı́ je,
maluje, kreslı́, drenážı́ přenášı́ na papıŕ 
apod.

� V přı́rodě využı́vá přıŕodnı́ materiál, z 
kterého vytvářı́ plošné i prostorové 
objekty – landarty. 

� Nejrůznějšı́ přı́rodnı́ i umělé materiály 
využıv́á pro vznik nových objektů a 
výtvarných děl. 

Uvědomuje	si	ochranu	kulturních	
památek,	jejich	návštěva	

� Vnı́má a popı́še styl obdobı́ typického 
pro český venkov – baroko a vytvořı́ 
obraz a vymodeluje jednoduchou 
stavbu dle základnı́ch charakteristik. 

� Vytvořı́ společně s ostatnı́mi model 
baroknı́ krajiny a současné krajiny – 



popı́še rozdı́ly. 
� Vytvořı́ společně s ostatnı́mi soubor 

staveb na základě návštěvy kulturnı́ch 
památek. 

Práce	s	tematikou	lidových	tradic,	
obyčejů	a	významných	svátků

� Pro oslavu některých svátků a tradic 
vytvořı́ typické dekorativnı́ předměty, 
kulisy, kostýmy či jiné výtvarné 
dotvořenı́ slavenı ́svátků.

3.	ročník
Obor	učiva:	 Výstupy:	
Kompozice	plochy	s	použitím	
libovolných	prvků

� Pracuje s pastely, křı́dami, temperami i 
vodovkami. Popı́še rozdı́l mezi těmito 
výtvarnými pomůckami.

� Vymodeluje jednoduché sochy i užité 
předměty v určité vztahové kompozici. 

Tematické	kreslení,	malování	a	
modelování	na	základě	přímého	
dojmu

� Uplatňuje kreativitu a vytvářı́ originály.
V přı́rodě hledá zajı́mavé detaily, fotı́ je,
maluje, kreslı́, drenážı́ přenášı́ na papı́r 
apod.

� V přı́rodě i ve třı́dě pracuje bez 
určitého smyslu ( bez hmatu, bez 
sluchu, bez zraku, bez chuti) či naopak 
s akcentem jednoho smyslu na určitém 
výtvarném dı́le nebo tuto zkušenost 
přetvářı́ do vizuálnı́ho ztvárněnı.́ 

� V plenéru i ve třıd́ě zaznamenává 
volnou technikou to, co zažil. Dokáže si 
vybrat určité výtvarné pomůcky a 
techniku podle toho, co chce vyjádřit. 

Zdroj	inspirace	v	přírodních	
zákonech	(slunce,	voda,	vzduch,	
země)

� Dokáže najıt́ zdroj inspirace v 
přı́rodnı́m a sociálnı́m prostředı́ a na 
jeho základě výtvarně vyjádřit své 
dojmy. 

� Při tvorbě dokáže pracovat se světlem, 
linkami a tvary tak, aby vznikl kýžený 
dojem z dı́la dle dennı́ doby. 

� Zná některé zásadnı́ obrazy, které jsou 
inspirovány živly. 

Zážitky	svátečních	dní � Pro oslavu některých svátků a tradic 
vytvořı́ typické dekorativnı́ předměty, 
kulisy, kostýmy či jiné výtvarné 
dotvořenı́ slavenı́ svátků.

Každodennost	a	její	odraz	v	přírodě	
i	v	lidských	příbězích

� Zaznamená v komiksu svůj den či den 
určité významné osoby.

� Vytvářı́ z různých odpadnı́ch materiálů 
z domácnosti výtvarná dı́la.

� Fotı́ mı́sta, která zná v různých časech a



ročnı́ch obdobı́ch. FotoraAie porovnává 
a vysvětluje rozdı́ly, hledá názvy. 

Individuální	emocionální	prožitek	a	
jeho	výtvarné	ztvárnění

� Sám hledá prostředky pro výtvarný 
projev.

� Popı́še své emoce, které výtvarně 
ztvárnil. 

Přechod	od	plochy	k	prostoru � Výtvarně zpracuje některou stavbu ze 
svého okolı́. 

Vybírání	a	rozmístění	obrazových	
prvků	v	popředí	a	v	pozadí

� Dovede vymodelovat reliéfnı́ 
kompozici. 

� Spolu s ostatnı́mi vytvořı́ model 
baroknı́ a současné krajiny. 

Pověst,	báje	a	zachycení	děje	a	
hlavních	postav

� Zpracuje literárnı́ přıb́ěh do obrazové 
podoby tak, aby ho mohl druhý 
interpretovat. 

� Vybere a vytvořı́ obraz pro hlavnı́ 
motiv přı́běhu. 

Komunikace	skrze	umění � Citlivě popı́še a konstruktivně ocenı ́
dı́la druhých.

� Vytvořı́ dárek, dopis a užité předměty, 
které použije pro své blı́zké. 

� Vytvořı́ plakát na školnı́ akci či k 
určitému svátku, který škola použije 
pro komunikaci s veřejnostı́. 

Užité	umění	–	samostatný	výtvarný	
projekt

� Jednoduchým postupem, který dokáže 
popsat a ukázat ostatnı́m, vytvořı́ 
předmět, oblečenı́ s použitı́m v 
domácnosti. 

4.–5.	ročník
Svět	přírody	a	člověka	–	vyjadřování	
svých	poznatků,	objevů	a	zážitků

� Dovede rozvinout svou fantazii a 
výtvarně se vyjádřit podle pocitů a 
nálad na základě prožitku. 

� Svá poznánı́ o přı́rodě převádı́ do 
plošného i prostorového výtvarného 
dı́la. Pojmenovává ho. 

� Vytvořı́ samostatně landart na určité 
téma. 

� Vytvořı́ samostatně sochu s použitı́m 
tematických přı́rodnı́ch i jiných 
materialů. 

Setkávání	se	se	skutečností	–	
realistická,	imaginativní	a	abstraktní
kresba

� Seznamuje se se základy realistické 
malby, kresby. 

� Malba uhlem, malba křıd́ami, malba 
zátišı,́ krajinomalba. 

Výtvarné	hraní	s	objekty	hry	(hry	s	
písmeny,	linkou,	gra;ickými	
značkami…)

� Citlivě vnı́má a vyjadřuje se pomocı́ 
barev, tvarů, liniı́. 

� Dovede rozvinout svou fantazii a 
výtvarně se vyjádřit podle pocitů a 
nálad na základě citového prožitku. 



� Na základě zadánı́ tvořı́ nová pı́sma, 
návrhy plakátů. Hledá nové výtvarné 
cesty určitého sdělenı́. 

� Vytvářı́ koláže, linoryty. 
Práce	s	uměleckými	díly � Pozná obrazy dle stylu – pojmenuje 

autora. 
� Vysvětlı́, popıš́e jeho styl. 
� Přemýšlı́ o záměru autora – tvořı́ 

skupiny autorů dle různých znaků. 
� Zkoušı́ tvořit reprodukce slavných 

obrazů. 
� Zkoušı́ vytvořit ilustrace k dětské 

knize. 
� Zná některé dětské ilustrátory. 

Čerpání	námětů	a	zkušeností	z	
časopisů,	tisku,	výstav,	;ilmu

� Porovnává  prvky  vizuálně-obrazného
vyjádřenı́  (světlo,  stı́n,  barevný
contrast, proporce).

� Vytvořı́ krátký animovaný Ailm a spot. 
� Připravı́ krátký komiks. 

HUDEBNÍ	VÝCHOVA

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
1 1 1 1 1 5 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název
oboru

Hudební	výchova

Název předmětu Hudební	výchova
Oblast Uměnı́ a kultura
Obsahová	
charakteristika
předmětu

Hudba je základem rozvoje člověka. Dı́ky hudbě člověk proniká k sobě 
samému, spojuje se s ostatnı́mi, nacházı́ rytmus a řád. Hudba je 
nástrojem komunikace mezi lidmi. Vnı́máme ji jako efektivnı́ 
prostředek pro harmonizaci dětı́, jejich vzájemného poznánı,́ zklidněnı́
i naopak expresivnıh́o vyjádřenı.́ 

Hudebnı́ výchova zahrnuje vokálnı́, instrumentálnı,́ hudebně-
pohybové, hudebně-tvořivé a percepčnı́ složky, které se vzájemně 
propojujı́ a doplňujı.́ Z5 áci zı́skávajı́ základnı́ pěvecké návyky a 
dovednosti, seznamujı́ se s hrou na jednoduché hudebnı́ nástroje, 
které si i samy zkoušı́ vyrobit. V rámci hudebnı́ výchovy pracujeme 
také s tanečnı́ pedagogikou – vedeme děti k pohybovým reakcı́m na 
hudbu, k pohybovým impovizacıḿ i cı́leným tanečnıḿ krokům. 
Navazujeme na dětskou radost z rytmu, pohybu a vokálnı́ho 
vyjadřovánı́, které rozšiřujeme a využı́váme pro cı́lené vyjádřenı́ a 
učenı́ se novým instrumentálnı́m, hudebně-pohybovým a intonačnıḿ 
dovednostem. 



Při poslechu hudby se snažı́me děti vést k citlivosti, k rozvoji 
imaginace a vyjádřenı́ slyšeného slovy, pıśemným projevem, vizuálně-
obrazovým vyjádřenı́m i pohybem. 

Organizace,	
místo	a	čas

Hudba tvořı́ neodmyslitelnou součást našı́ školy. S pı́sněmi a 
rytmickými hrami se děti setkávajı́ na rannı́m kruhu každý den. 
Hudebnı́ řı́kadla a hrátky s nástroji i tzv. body games postupně děti 
koncentrujı́, rytmizujı́, sjednotı́. Děti jsou tak nejen připravené na dalšı́
práci, ale také jsou propojeny s ostatnı́mi žáky ve třı́dě. Dı́ky hudebně-
pohybovým hrám využijı́ svou energii na tvořivou činnost a poté se 
lépe soustředı́ na vyučovánı́ jiných předmětů. 
Samostatný předmět hudebnı́ výchova je koncipován z několika částı.́ 
C5 ást rytmická, část vokálnı́, hudebně-pohybová a harmonizačně-
poslechová. Cı́lem jednotlivých částı́ je děti vést jak k hudebnı́mu 
vyjádřenı́, tak k rozšiřovánı́ povědomı́ o hudbě, jejich zcitlivěnı́ vůči 
různým druhům hudby. 
Vzhledem k environmentálnı́mu a uměleckému zaměřenı́ školy 
propojujeme hudbu s našimi výpravami do přı́rody. Zpı́váme a 
hrajeme na nástroje venku na louce, na cestě, na zahradě, u potoka. 
Přı́rodu využı́váme pro rozvoj sluchu a smyslová cvičenı́ na zcitlivěnı́ 
dětı́. Hudbu použı́váme také při oslavě svátků, lidových tradic a při 
projektovém vyučovánı́ k jednotlivým tématům. Pro výuku hudebnı́ 
výchovy použı́váme rovněž školnı́ družinu, kde je piano a množstvı́ 
hudebnı́ch nástrojů, jakož i třı́du. 
Součástı́ vyučovánı́ je také společná výuka hry na Alétnu. 
Vzhledem k malotřı́dnı́mu charakteru školy a ke shodným cı́lům pro 
všechny ročnı́ky je hudebnı́ výchova jako samostatný předmět 
vyučována dle úrovně dětı́ s časovou dotacı́ 1 hodina týdně. 

Průřezová	
témata	

Osobnostně-sociální	výchova
Rozvoj	schopností	poznávání	–	Cvičı́ si dovednosti zapamatovat si 
určitý vokálnı́ či rytmický motiv, ten opakovat a variovat. 
Kreativita	– Sám vymýšlı́ hudebnı́ motivy, rozšiřuje si svou citlivost 
poslechem hudby a hudebnı́ho vyjádřenı́ skupiny.
Psychohygiena	– Chápe, že hudba je vhodným pomocnı́kem k 
relaxaci. Dokáže se hudbou zklidnit a zkoncentrovat. 

Mediální	výchova
Fungování	a	vliv	médií	ve	společnosti:	

� Chápe, že hudba se dá zneužı́t, a uvede přı́klad, jak byla využita 
k propagandě diktatur. 

� Seznámı́ se s historickým vývojem hudebnı́ch přenašečů 
(gramofon, rádio, magnetofon). 

Vnímání	autora	mediálních	sdělení:	
� Učı́ se hledat v hudbě přıb́ěhy. Tyto přıb́ěhy vyprávı́, výtvarně 

ztvárnı́. 
� Přemýšlı́ o důvodech vzniku některých pı́snı́, skladeb. Hledá 

záměr autora. 
� Společně se spolužáky nahraje krátkou vokálnı́ i instrumentálnı́

skladbu. 



Výchova	demokratického	občana
� Formy	participace	občanů	v	politickém	životě – Seznámı́ se 

s hudbou inspirovanou svobodou, vzniklou v době diktatury. 

Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech
Jsme	Evropané:	

� Poznává hudbu jako nástroj pro šı́řenı́ informacı́. 
� Hledá v hudbě skryté významy. 

Evropa	a	svět	nás	zajímá: Vytvořı́ společně hudebnı́ koláž 
jednotlivých kontinentů představujı́cı́ jejich hudebnı́ speciAika. 

Multikulturní	výchova
� Seznámı́ se s hudbou různých národů. 
� Vyrobı́ si některé nástroje typické pro určité národy. Naučı́ se 

jejich pıśně a tance. 
� Dokáže pojmenovat, co se mu na nich lı́bı́, čı́m jsou jiné a 

inspirativnı́. 
� Vnı́má hudbu jako obohacenı́ a komunikačnı́ jazyk mezi 

národy. 

Environmentální	výchova
Základní	podmínky	života	a	ekosystémy:	

� Poslouchá vı́tr, vodu, šuměnı́ listů a tuto zkušenost hudebně 
ztvárnı́. 

� Hledá v přı́rodě přı́rodniny, vytvářı́ z nich nové nástroje. 
� Zpı́vá pı́sně a tančı́ na hudbu inspirovanou přı́rodou. Skládá 

sám jednoduché pı́sničky, které jsou inspirované jeho dojmy z 
přı́rody. 

Lidské	aktivity	a	problémy	životního	prostředí: Pomocı́ zvuků a 
vyrobených nástrojů ztvárnı́ některé problémy životnı́ho prostředı́ a 
kladné a záporné zásahy lidı́ do přı́rody. 

Výchovné	a	
vzdělávací	
strategie

Kompetence	k	učení: 
� Operuje s obecně využı́vanými termı́ny, znaky a hudebnı́mi 

symboly. 
� Použı́vá hudbu pro vytovřenı́ pozitivnı́ nálady.
� Dokáže propojovat souvislosti i skrze hudbu. 

Kompetence	komunikativní:	
� Vyjadřuje se skrze hudbu. Naslouchá hudbě druhých a přemýšlı́

o nı́. 
� Užı́vá zvuků a hudby jako nástroje pro komunikaci. 

Kompetence	sociální	a	personální:	
� Podı́lı́ se na utvářenı́ přıj́emné atmosféry ve třı́dě skrze hudbu, 

pohyb. 
� Na základě ohleduplnosti a úcty při jednánı́ s druhými lidmi 

přispı́vá k upevňovánı́ dobrých mezilidských vztahů.
� Skrze vokálnı́ a hudebně-pohybové hry si vytvářı́ pozitivnı́ 

představu o sobě samém, má odvahu vyjádřit své pocity 
hlasem i pohybem. 



Kompetence	občanské:	
� Projevuje pozitivnı́ postoj k uměleckým dı́lům. 
� Je tvořivý, přicházı́ s novými nápady. 
� Aktivně se zapojuje do kulturnı́ho děnı́. 

Kompetence	pracovní:	
� Využı́vá hudbu jako prostředek pro soustředěnı́ a dobrou 

náladu při práci. 

1.–3.	ročník
Obor	učiva:	Vokální	činnosti Výstupy:	
Pěvecký	a	mluvní	projev.–dýchání,	
výslovnost,	hlasová	hygiena;	kánon,	
lidový	dvojhlas,	zpěv	české	hymny	

� Zpı́vá na základě svých dispozic v 
jednohlasu.

� Zpı́vá na základě svých dispozic ve 
dvojhlasu či v kánonu. 

� Učı ́se dýchat při zpěvu do bránice, do 
břicha, uvolňovat se při zpěvu. 

� Zná českou hymnu a umı́ ji důstojně 
zazpı́vat. 

Deklamace	a	techniky	vokálního	
projevu	(scat,	falzet	apod.);	tempo	a	
dynamika;	rychle,	pomalu,	slabě,	
silně,	crescendo,	decrescendo	

� Zná a umı́ použı́t různé vokálnı́ 
techniky pro vyjádřenı́ různých 
zkušenostı,́ reáliı́. 

� Deklamuje pı́sničku v různém tempu, 
dynamice. 

� Využı́vá různé tempo a dynamiku k 
improvizacı́m při vokálně-
instrumentálnı́ch a pohybových hrách. 

Intonace	a	vokální	improvizace � Zná stupnici a dokáže ji zazpıv́at. 
� Učı ́se rozeznávat jednotlivé tóny a 

seřadit je do stupnice. 
� Rozezná durovou a mollovou tóninu, 

pentatoniku. 
� Zahraje stupnici na Alétně a pojmenuje 

jednotlivé tóny. 
Hudební	rytmus	–	2/4,3/4,	4/4	
rytmus

� Hraje vokálně-rytmické hry s použitı́m 
různých částı́ těla.

� Opakuje rytmus. 
� Vytvářı́, opakuje a kombinuje různé 

rytmické vzorce. 
� Odhaluje rytmické vzorce při zpěvu i 

při poslechu hudby. Pozná opakujı́cı́ se 
motiv, změny rytmu. 

� Učı ́se čı́st rytmus jako nástroj pro 
sdělenı ́– co přinášı́ rychlý rytmus, co 
pomalý. 

Orientace	v	notovém	záznamu	
vokální	skladby

� Orientuje se podle not při zpıv́ánı́ 
jednoduchých pı́snı.́ 

Rozvoj	hudebního	sluchu	a	hudební	
představivosti

� Zazpıv́á tón po druhém člověku. 
� Zazpıv́á krátký motiv a zahraje 



jednoduchý motiv na rytmický nástroj 
– je schopný ho zopakovat a variovat. 

� Na určité téma vytvořı́ krátký hudebnı́ 
motiv. Spojı́ ho se spolužákem a 
vytvořı́ delšı́ motiv, který společně 
reprodukujı́.

Kvalita	tónů	a	zvuků	–	délka,	síla,	
barva	

� Zazpıv́á různě dlouhé tóny, různě silně.

Obor	učiva:	Instrumentální	
činnosti

Výstupy:	

Hra	na	hudební	nástroje	–	reprodukce
jednoduchých	melodií	s	;létnou	

� Zahraje podle not jednoduchou pıśeň a
skladbu na Alétnu. 

� Zahraje podle not jednoduchou pıśeň 
za doprovodu jiného nástroje.

Hra	na	hudební	Orffovy	nástroje	a	
přírodní	rytmické	nástroje

� Improvizuje s rytmickými nástroji. 
� Vyrobı́ si hudebnı ́nástroj a použije ho 

ve společném orchestru.
� Hraje a držı́ rytmický motiv, vytvářı́ 

hudebnı́ koláže a skladby. 
Záznam	hudby	do	not:	(celá,	půlová	
nota,	čtvrťová,	osminová)

� Rozumı́ základnı́m pojmům: notová 
osnova, houslový klı́č, stupnice C dur a 
různé délky not. 

� Pozná notový záznam stupnice – 
jednotlivé noty umı́ přečıśt a zapsat. 

Vyjadřování	hudebních	i	nehudebních
představ	a	myšlenek	pomocí	
hudebního	nástroje

� Použı́vá rytmický nástroj jako 
komunikačnı́ prostředek – vede 
rozhovor s partnerem.

� Ventiluje své pocity skrze rytmický 
nástroj. 

� Vyprávı́ přıb́ěh skrze hudbu za pomoci
střıd́ánı́ rytmu, tempa, dynamiky, 
melodie. 

� Vytvářı́ jednoduché doprovody k hranı́
přı́běhů. 

� Doprovázı́ hudebně školnı́ slavnosti, 
oslavy svátků. 

Předehra,	dohra,	mezihra � Dokáže hudebně doprovodit pıśničku. 
� Vytvářı́ v rámci svých individuálnı́ch 

dispozic jednoduché předehry, 
mezihry a dohry a provádı́ 
elementárnı́ hudebnı́ improvizace. 

Obor	učiva:	Hudebně-pohybové	
činnosti

Výstupy:

Taneční	a	hudební	hry	(zlatá	brána,	
had,	zajíc,	ozvěna,	otázky	a	odpovědi,	

� Vnı́má rytmus hudby a pohybuje se v 
souladu s nı́m. 



bubeníci	atd.) � Zná lidové tanečnı́ hry a dokáže k nim 
zazpı́vat vokálnı́ doprovod.

� Zná hudebnı́ hry – variace na zpěv a 
hry s melodiemi. 

� Tančı́ v plenéru s přı́rodninami, tančı́ s 
pomůckami. 

Pohybové	improvizace,	pantomima � Reaguje pohybem na znějı́cı́ hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo. 
Dynamiku a směr melodie. 

� Vyjadřuje své pocity z hudby pomocı́ 
pohybu. 

� Beze slov ztvárnı́ tělem určité téma. 

Vytváření	vlastních	krátkých	tanců � Vymyslı́ krátký tanečnı́ vzorec a ukáže 
ho v menšı́ skupince. 

� Společně složı́ vlastnı́ tanec, který 
zatančı́. 

� Opakuje krátké pohybové vzorce po 
ostatnı́ch a sám vytvářı́ nové.

� Tančı́ s přı́rodninami, vymýšlı́ tance na 
základě dojmů z přı́rody. 

Orientace	v	prostoru	a	ohleduplnost	
k	sobě	navzájem

� Vnı́má mı́sto kolem sebe, pohybuje se 
tak, aby neohrožoval ostatnı́. 

� Vı́, kde jsou při hrách jeho spolužáci, 
orientuje se kolem sebe, vnı́má ostatnı.́ 

Obor	učiva:	Poslechové	činnosti Výstupy:	
Hudební	styly	a	žánry	–	taneční,	
pochodová,	ukolébavka,	country,	
rock,	blues,	jazz,	folk,	big	beat,	swing	

� Rozlišuje jednotlivé výrazné tempové a 
dynamické změny v různých žánrech. 

� Rozpozná a správně určı́ některý 
hudebnı́ styl a žánr. 

Hudba	různých	národů � Určı́, z jakého kontinentu je ukázka, a 
vysvětlı́ proč. 

� Vı́, jaký nástroj v ukázce znı,́ a ukáže ho 
na obrázku i na některý prakticky 
zahraje. 

Hudba	současná	a	historická	–	chorál,
hudba	renesanční,	barokní,	
romantická,	symfonický	orchestr,	
lidové	kapely,	jazzové	orchestry

� Poslouchá a analyzuje ukázku – zda je 
instrumentálnı́, vokálnı́, 
instrumentálně-vokálnı.́ 

� Některé části ukázek interpretuje – 
vokálně či instrumentálně a využije je 
při projektovém vyučovánı́. 

� Některé ukázky doprovodı́ tanečnı́mi 
kroky: polka, valčı́k, renesančnı́ tanec, 
country tance, mazurka, swing.

Poslech	různých	hudebních	nástrojů;	
rozlišování:	klavír,	housle,	;létna,	
kytara,	buben,	trubka,	klarinet,	

� Rozpozná v proudu znějı́cı́ hudby 
některé hudebnı́ nástroje, odlišı́ hudbu 



akordeon,	činely,	lesní	roh,	
kontrabas,	varhany,	harfa,	tuba,	
hoboj,	pikola

vokálnı́, instrumentálnı́ a vokálně-
instrumentálnı́. 

� Pozná některé hudebnı́ nástroje, které 
v ukázkách hrajı́.

Seznámení	s	některými	základními	
skladateli	a	hudebníky	a	jejich	díly

� Rozpozná a pojmenuje určitou ukázku. 
Vı́, kdo skladbu či pı́seň složil. 

� Porovná dvě ukázky z hlediska tempa, 
rytmu, dynamiky, melodie. 

� Přemýšlı́ o záměru skladatele a 
hudebnı́ka – pro jaké posluchače bylo 
hudebnı́ dı́lo určeno. 

Vlastní	literární	a	výtvarná	tvorba	na	
základě	poslechu

� Na základě ukázky a své fantazie a 
dojmů napı́še či výtvarně ztvárnı́ 
krátký přıb́ěh, báseň, koláž. 

Poslech	přírody	a	zvuků	v	
přirozeném		i	umělém	prostředí

� Zklidnı́ se a koncentrovaně poslouchá 
okolı́ v přı́rodě, ve městě. 

� Zvuky popisuje, zaznamenává, využı́vá 
pro dalšı́ uměleckou tvorbu.

4.–5.	třída
Vokální	činnosti � Zpı́vá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase a v jednoduchém 
dvojhlase. 

� Správně při zpěvu dýchá do bránice, 
do břicha, netlačı ́na hlas, zpı́vá do 
dálky. 

� Vymýšlı́ vlastnı ́jednoduché melodie. 
� Zná zásobu lidových i umělých pıśnı́ k

různým přı́ležitostem a tématům. 
� Rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty. 
� Zpı́vá kánon. Vytvářı́ hry na ozvěnu. 
� Taktuje ve dvoudobém, třı́dobém a 

čtyřdobém taktu a reaguje na 
taktovánı́. 

Instrumentální	činnosti � Využı́vá na základě svých hudebnı́ch 
schopnostı́ a dovednostı́ jednoduché, 
přı́padně složitějšı́ hudebnı́ nástroje k
dorpovodné hře i preprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a pı́snı́. 

� Doprovodı́ v rytmu pı́seň na bonga a 
dalšı́ rytmické nástroje. 

� Vyrobı́ si vlastnı́ rytmický nástroj. 
� Hraje dohromady se spolužáky 

samostatně jednoduchou pı́seň. 
� Orientuje se v zápisu jednoduché 

pı́sně či skladby a podle svých 



individuálnı́ch schopnostı ́a 
dovednostı́ ji realizuje. Zná stupnice C
dur, D dur, G dur. 

� Zná délku not, houslový i basový klı́č, 
zapı́še jednotlivé noty. 

� Pozná předehru, mezihru, dohru. 
Hudebně-pohybové	činnosti � Vnı́má rytmus hudby a pohybuje se v 

souladu s nı́m. 
� Zná lidové tanečnı́ hry a dokáže k nim

zazpı́vat vokálnı́ doprovod.
� Zná hudebnı́ hry – variace na zpěv a 

hry s melodiemi. 
� Tančı́ v plenéru s přı́rodninami, tančı́ 

s pomůckami.
Poslechové	činnosti � Rozpozná v proudu znějıćı́ hudby 

některé nástroje. 
� Rozpozná v proudu znějıćı́ hudby 

hudebnı́ výrazové prostředky 
upozorňujı́cı́ metrorytmické, 
tempové, dynamické a harmonické 
změny.

� Poslouchá krátké ukázky z tvorby 
hudebnı́ch skladatelů klasické i 
současné hudby. 

� Rozpozná a pojmenuje několik 
ukázek. Vı́, kdo skladbu či pı́seň složil.

TĚLOCVIK

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
2 2 2 2 2 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

+ intenzivnı́ základnı́ plavecká výuka na jaře – 12 hodin plavánı́

Název oboru Tělesná	výchova

Název předmětu Tělocvik
Oblast C5 lověk a svět zdravı́

Obsahová	 V předmětu tělocvik je realizován obsah vzdělávacı́ oblasti člověk a 



charakteristika
předmětu

zdravı́, oboru tělesná výchova. Předmět směřuje na jedné straně k 
poznánı́ vlastnı́ch pohybových možnostı́ a zájmů, na druhé straně k 
poznávánı́ účinků konkrétnı́ch pohybových činnostı́ zaměřených na 
tělesnou zdatnost a duševnı́ pohodu. Během tělocviku se postupuje s 
žáky od cvičenı́ spontánnı́ch, pohybových hrách, lidových her přes 
cı́lená cvičenı́ až k pohybovým aktivitám vedoucı́m žáky k posilovánı́, 
protahovánı́ a ke zvyšovánı́ celkové kondice. 

C5 innosti majı́ být motivačnı́, zábavné tak, aby dětem přinášel pohyb 
radost a pozitivnı́ prožitek. Při hrách posilujeme navı́c týmového 
ducha, spolupráci a komunikaci skrze pohyb a společný zážitek. 
Během nácviku některých dovednostı́ dbáme na podporu dětı́ tak, aby 
mohly postupovat a zvyšovat své tělesné možnosti. 

Vzhledem k zaměřenı́ školy děti při tělocviku nehodnotı́me, spı́še se 
snažıḿe podporovat a motivovat, s dětmi všechny aktivity provádět. 
C5 innosti jsou pestré a volené tak, aby se diferenciacı́ činnostı́ mohli 
žáci seznámit s nejrůznějšı́mi tělesnými aktivitami a cvičenı́mi. 

Důraz je kladen na rovnovážné a kooperačnı́ cvičenı́, které 
harmonizuje dı́tě a podporuje rovnoměrný rozvoj mozkových 
hemisfér. Vycházı́me přitom z cvičenı́ jógy, cvičenı́ na rozvoj 
mozkových hemisfér, cvičenı́ nového cirkusu a žonglovánı́ aj. 

Výuka plavánı́ je u nás vyučována blokově v rámci jarnı́ expedice – 
školy v přı́rodě.  Z5 áci každý den absolvovujı́ dvě intenzivnı́ hodiny 
plavánı.́ Plavánı́ se zúčastnı́ všechny děti, které na pobyt pojedou. 
Během 6ti dnı́ tak absolvujı́ 12 hodin plavánı.́ Z5 áci jsou rozděleni do 
několika plaveckých skupin dle úrovně plavánı.́ Kurz probı́há pod 
vedenı́m zkušeného trenéra plavánı́. 

Organizace,
místo	a	čas

Tělocvik má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Naše škola se snažı́ 
trávit co nejvı́ce času s dětmi venku, proto i vyučovacı́ předmět 
tělocvik probı́há často v přirozeném prostředı́ – na zahradě, na louce, 
na polnı́ch cestách, na obecnıḿ hřišti. V přı́padě špatného počası́ se 
výuka koná v tělocvičně. Pohybová cvičenı́ na rozvoj hemisfér a 
harmonizaci těla a podporu rovnováhy navı́c zařazujeme každý den 
během vyučovánı́ na začátku některého z vyučovacı́ch bloků. S5kola 
navı́c pořádá tělovýchovné kurzy – lyžovánı́, plavánı́, turistiku. 
Turistiku navı́c s dětmi provozujeme každý týden  v rámci Dne venku. 
Děti tak zábavnou formou posilujı́ a protahujı́ své tělo, zlepšujı́ svou 
rovnováhu, koordinaci a kooperaci pohybů, pracujı́ s nejrůznějšı́m 
nářadı́m a pomůckami. V neposlednı́ řadě je toto cvičenı́ velmi vhodné
ke spolupráci a koncentraci. 
Vzhledem k malotřı́dnı́mu charakteru školy je tělocvik vyučován se 
všemi ročnı́ky dohromady. Děti pracujı ́samostatně, ve dvojicı́ch, v 
menšı́ch skupinkách i všichni dohromady. 
V rámci volnočasových aktivit nabı́zı́me navı́c sportovnı́ kroužky: 
horolezectvı́ a taekwondo. 

Průřezová
témata

Osobnostně-sociální	rozvoj
Poznávání	lidí	– Poznává schopnosti spolužáků a jak lze pozitivně 
využı́t odlišnosti v kolektivnıćh hrách. 



Komunikace	– Odečı́tá informace o lidech z řeči těla, ze zvuků, z 
nonverbálnı́ komunikace. Dokáže vyjádřit své emoce tělesně. 
Psychohygiena	– Poznává důležitost relaxace, odpočinku, poznává 
pohyb a sport jako nástroj pomáhajı́cı́ odbourávat stres, strach, 
negativnı́ pocity. 
Seberegulace	a	sebeorganizace – Při hrách se dokáže chovat ve 
prospěch svůj i kolektivu, překonává svoji vůli a svoji pohodlnost. 

Environmentální	rozvoj
Vztah	člověka	k	prostředí – Náš životnı́ styl: Trávı́ aktivně svůj volný
čas. Hraje pohybové hry, sportuje. 
Ekosystémy – Zı́skává si pozitivnı́ vztah k jednotlivým ekosystémům 
pomocı́ pohybu, pohybových her a cvičenı́ přıḿo v přı́rodě. 

Výchovné	a
vzdělávací
strategie

Kompetence	k	učení:	
� Učitel vede žáky k práci ve dvojicı́ch, kdy si zkoušı́ být 

cvičencem i cvičitelem, cvičı́ dohromady, předcvičujı́ si. 
� Dı́tě se učı́ postupně jednotlivé cviky, motoricky se rozvı́jı.́ 

Dokáže některé cviky zopakovat, použı́t na posilovánı́, 
protahovánı́, za konkrétnı́m účelem. 

Kompetence	sociální	a	personální:	
� Děti pracujı́ ve skupině a dvojici – při cvičenı́ch na posilovánı́ 

důvěry a spolupráci si upevňujı́ vzájemné pozitivnı́ vztahy mezi
sebou. 

� Z5 ák střı́dá různé role ve dvojicı́ch i ve skupině v rámci 
jednotlivých činnostı́. 

� Dokáže pojmenovat své dovednosti a podpořit se ke zkoušce 
nových věcı.́ 

� Podpořı́ ostatnı́ a pomůže jim k překonánı́ nejistoty a zı́skánı́ 
sebedůvěry. 

� Je srozuměn s tı́m, že při společné činnosti může vynaložené 
úsilı́ znamenat posun celého družstva, skupiny. 

Kompetence	občanská:	
� Učitel vede žáka ke schopnosti domluvy a respektovánı́ 

individuálnı́ch odlišnostı́ při hledánı́ toho, co lze na sobě i na 
druhých pozitivně hodnotit. 

� Dı́tě se dokáže radovat z pohybových činnostı́ a tento svůj 
dobrý pocit si odnášet do dalšı́ práce. 

Kompetence	pracovní:	
� Učitel pomáhá žákovi k překonánı́ přiměřené mı́ry psychického

i fyzického diskomfortu. 
� Nalézá mu dobré a vhodné partnery tak, aby společně mohli 

dle svých schopnostı́ zvládat a mıt́ dobrý pocit z pohybových 
aktivit a osvojovánı́ určitých pohybových vzorců. 

� Z5 ák se dokáže vnitřně motivovat a překonat obtı́že. 
� Vracı́ se i k činnostem, které mu nejdou, nechá si poradit a 

zkoušı́ se posunout dál. 

1.–3.	ročník



Obor	učiva:	Činnosti	ovlivňující	
zdraví

Výstupy:	

Informace	o	možném	ohrožení	při	
porušení	pravidel	chování	v	šatně	i	
během	cvičení	

� Uplatňuje hlavnı́ zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech 
ve známých prostorech školy. 

� Nosı́ cvičebnı́ úbor a obuv. 
� Rozumı́ smyslu dodržovánı́ pravidel 

hry. 
� Učı́ se rozcvičit a použı́vat kompenzačnı́

cviky. 
Průpravné	a	přímivé	cviky � Uplatňuje hlavnı́ zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech.
� Zná a umı́ použı́t některé cviky pro 

protahovánı́ a některé pro posilovánı́. 
� Vı́, jak vypadá správné drženı́ těla, 

pomocı́ her si dokáže toto drženı́ těla 
udržet. 

Jak	a	kde	se	pohybovat,	energie	
pohybem

� Vı́, kde se může o přestávkách 
pohybovat. 

� Pokud se potřebuje rozhýbat, dát svou 
energii do pohybu, vı́ kde. 

Obor	učiva:	Činnosti	
ovlivňující	úroveň	
pohybových	dovedností

Výstupy:	

Pohybové	hry	a	aktivity,	využití	
hraček	a	netradičního	náčiní	při	
cvičení,	pohybová	tvořivost

� Zvládá jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné 
ve skupině, usiluje o jejich zlepšenı́. 

Rytmické	a	kondiční	formy	cvičení	
pro	děti:	kondiční	cvičení	s	hudbou	
nebo	rytmickým	doprovodem,	
vyjádření	melodie	a	rytmu	pohybem,	
jednoduché	tance	

� Zná některé lidové i modernı́ tance, 
zná některé cviky a sestavy cviků, 
kterými se rozcvičı́ spolu s ostatnı́mi.

Základy	atletiky:	rychlý	běh,	běh	přes
překážky,	štafetový	běh,	hod	míčkem

� Umı́ střı́dat tempo v běhu, běhá přes 
nı́zké překážky, házı́ mı́čkem do 
dálky. 

Základy	sportovních	her:	manipulace
s	míčem	a	s	jiným	náčiním	
odpovídající	velikosti	a	hmotnosti	
dětským	schopnostem;	jednoduché	
míčové	hry	

� Zná pravidla jednoduchých mı́čových 
her. 

� Umı́ hodit a chytit mı́č. 
� Cvičı́ s různým náčinı́m (stuhou, 

kužely, mı́čky, obruče, diabolo apod.).
Turistika	a	pobyt	v	přírodě,	lyžování,	
bruslení	a	plavání

� Využı́vá sporty realizované v daných 
ročnı́ch obdobı́ch. 

� Prohlubuje své dovednosti v daných 
sportech. 

Plavání � Adaptuje se na vodnı́ prostředı́ – 
nebojı́ se vody. 

� Zvládá základnı́ plavecké dovednosti. 
� Uplave jednı́m plaveckým způsobem 

delšı́ vzdálenost přiměřenou jeho 
věku a možnostem. 

� Vı,́ jak se má chovat v přıṕadě únavy, 



nebezpečı.́ 
� Zná základy vı́ce plaveckých způsobů 

– technik.

Obor	učiva:	Činnosti	podporující	
pohybové	učení

Výstupy:	

Komunikace	v	TV:	základní	tělocvičné	
názvosloví,	osvojování	si	povelů	a	
signálů	

� Reaguje na základnı́ pokyny k 
osvojované činnosti a jejı́ organizaci. 

� Užıv́á při pohybové činnosti základnı́
osvojované tělocvičné názvoslovı́. 

Zásady	jednání	a	chování:	fair	play,	
olympijské	ideály	a	symboly	

� Jedná v duchu fair play: dodržuje 
pravidla her a soutěžı́, pozná a označı́
zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje. 

Pravidla	zjednodušených	
osvojovaných	pohybových	činností:	
her,	závodů	a	soutěží	

� Zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třı́dy. 

Měření	a	posuzování	pohybových	
dovedností:	měření	výkonů,	základní	
pohybové	testy	

� Změřı́ základnı́ poybové výkony a 
porovná je s předchozı́mi výsledky. 

Zdroje	informací	o	pohybových	
aktivitách	

� Orientuje se v informačnı́ch zdrojı́ch 
o pohybových aktivitách a 
sportovnı́ch akcı́ch ve škole i v mı́stě 
bydliště. 

4.–5.	ročník
Obor	učiva:	Činnosti	ovlivňující	
zdraví

Výstupy:	

� Uplatňuje hlavnı́ zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorech 
školy. 

� Nosı́ cvičebnı́ úbor a obuv. 
� Rozumı́ smyslu dodržovánı́ pravidel 

hry. 
� Učı́ se rozcvičit a použı́vat 

kompenzačnı́ cviky.
� Umı́ vybrat a sestavit za sebou cviky 

na protaženı́ jednotlivých částı́ těla a 
posilněnı́ některých svalů. Popı́še, co 
cı́tı́ při protahovánı́ a posilovánı́ 
na/ve svém těle.

� Vı́, kde se může o přestávkách 
pohybovat. 

� Pokud se potřebuje rozhýbat, dát 
svou energii do pohybu, vı́ kde.

Zdravotní	tělesná	výchova � Z5 ák zařazuje do pohybového režimu 
jednoduchá speciálnı́ cvičenı́, 
předevšı́m v souvislosti s 
jednostrannou zátěžı́ nebo vlastnı́m 
svalovým oslabenı́m. 



� Dokáže se správně narovnat, držet 
správně celé tělo, vı́, jak správně 
dýchat. 

� Zná cviky a použı́vá je na posıĺenı́ 
určité skupiny svalů. 

�

Obor	učiva:	Činnosti	ovlivňující	
úroveň	pohybových	dovedností	–	

Výstupy:	

Turistika	a	pobyt	v	přírodě,	lyžování,	
bruslení	a	plavání

� Využı́vá sporty realizované v 
daných ročnı́ch obdobı́ch. 

� Prohlubuje své dovednosti v 
daných sportech. 

Plavání � Adaptuje se na vodnı́ prostředı́ – 
nebojı ́se vody. 

� Zvládá základnı́ plavecké 
dovednosti. 

� Uplave jednı́m plaveckým 
způsobem delšı́ vzdálenost 
přiměřenou jeho věku a 
možnostem. 

� Vı,́ jak se má chovat v přıṕadě 
únavy, nebezpečı́. 

� Zná základy vı́ce plaveckých 
způsobů – technik.

Míčové	hry	dle	výběru,	malé	turnaje	ve	
vybraných	sportech,	závody,	atletika,	
gymnastika.

� Provádı́ gymnastické sestavy s 
vybraným náčinı́m. 

� Hraje týmové mı́čové hry dle 
pravidel – vybı́jená, basketbal, 
kopaná, Alorbal, ringo apod. 

� Zvládá základy atletiky dle své 
úrovně a zlepšuje se (běh, skok do 
dálky, do výšky, hody).

� Zvládá průpravné úpoly – přetahy, 
přetlaky.

� Zná pravidla závodů a účastnı́ se 
jich.

Obor	učiva:	Činnosti	podporující	
pohybové	učení

Výstupy:	

� Jedná v duchu fair play, dodržuje 
pravidla her a soutěžı́. 

� Dokáže vysvětlit pravidla hry pro 
ostatnı́, jako účastnı́k se zeptat na 
nejasnosti. 

� Rozlišı́ úmyslný a neúmylsný 
přestupek proti pravidlům a fair 
play. 



� Pomáhá méně disponovaným a 
sám je schopen přijmout pomoc 
disponovanějšı́ch. 

� Změřı́ si základnı́ pohybové výkony
a porovná je s předchozı́mi 
výsledky. Použije informace pro 
vlastnı ́zlepšovánı́ výkonu i pro 
motivaci třı́dnı́ho družstva. 

� Dokáže se bezpečně pohybovat v 
mı́rně náročném terénu (i se 
zátěžı́). 

� Orientuje se podle mapy, buzoly, 
zvládne jednoduchý orientačnı́ běh.

� Při pohybu na kole dodržuje 
základy pravidel silničnı́ho 
provozu. 

� Zná pravidla tábořenı,́ dokáže s 
pomocı ́postavit stan, sbalit se a 
orientovat se podle turistických 
značek. 

PRACOVKY

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
1 1 1 1 1 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název oboru Člověk	a	svět	práce

Název 
předmětu

Pracovky

Oblast Člověk	a	svět	práce
Obsahová	
charakteristik
a	předmětu

 Předmět pracovky zahrnuje široké spektrum pracovnı́ch činnostı́ a 
technologiı́. Vede žáky k zı́skánı́ základnı́ch uživatelských dovednostı́ –
práce s nářadı́m, s náčinı́m. Přispı́vá nejen k pracovnı́m návykům dětı́, 
ale i k vytvářenı́ životnı́ a profesnı́ orientace žáků. Vzhledem k našı́ 
snaze propojovat jednotlivé předměty a učit děti souvislostem se v 
tomto předmětu snažı́me aplikovat některé teoretické poznatky dětı́ a 
zároveň zařazovat činnosti, které doplňujı́ a prakticky rozvı́jejı́ 
probıŕaná témata. 

Jelikož jsme vesnická škola, práce je i přirozenou součástı́ dětı́ doma. 
Během pracovek se tak snažı́me ukázat dětem pracovnı́ postupy, které
můžou uplatnit při pomoci doma, a vyrobit si předměty, které mohou 
doma použı́t. 

Organizace,
místo	a	čas

Pracovky probı́hajı́ převážně venku – ve venkovnı́ truhlářské dı́lně, na 
školnı́ zahrádce a zahradě. Pro vyučovánı́ využı́váme i učebnu a 
prostory školy. Předmět vyučujeme formou jedné vyučovacı́ hodiny. V 
přı́padě potřeby při určitém projektu lze po vzájemné domluvě mezi 
školou a žáky (rodinou) vyučovánı́ zrušit dle rozvrhu hodin a vyučovat 
v jiný čas dle potřeby. Vzhledem k praktickému zaměřenı́ školy 



vyučujeme předmět i v rámci praktických projektových dnů, kdy si děti
zkoušı́ vyrábět většı́ a složitějšı ́výrobky za asistence profesionálnı́ho 
řemeslnı́ka. 

Průřezová	
témata

Osobnostní	a	sociální	výchova
� Psychohygiena	– Dokáže zvládnout stresové situace, i při práci 

dokáže relaxovat pomocı́ hudby, pohybu, protaženı́. 
� Seberegulace	a	sebeorganizace – Udržuje pořádek v 

pracovnı́ch postupech a prostředcı́ch. 
� Kreativita – Uplatňuje svou kreativitu, nebojı́ se vytvářet 

originálnı́ výrobky a podpořı́ originalitu ostatnı́ch. 

Environmentální	výchova
Ekosystémy: 

� Hledá při výpravách materiály, které využı́vá při pracovnı́ch 
činnostech k výrobě. 

� Vı,́ které rostliny ve volné přı́rodě může použıt́, a využije je při 
pracovnı́ch činnostech. 

Lidské	aktivity	a	problémy	životního	prostředí:	
� Popı́še pracovnı́ postupy některých profesı ́a jejich kladné i 

negativnı́ ovlivňovánı́ stavu životnı́ho prostředı́. 
� Volı́ šetrné pracovnı́ postupy, které nezatěžujı́ životnı́ prostředı́.

Vztah	člověka	k	prostředí:	
� Pro tvorbu výrobků využı́vá odpadky, zbytky materiálů, snažı́ se

šetřit při práci materiálem. 
� Při pěstovánı́, sběru zachovává všechny zásady šetrného 

zacházenı́ s rostlinami. 

Výchovné	a	
vzdělávací	
strategie

Kompetence	k	učení:	
� Učitel vede žáky k vyhledávánı́, třı́děnı́ a propojovánı́ informacı.́
� Použı́vá správnou odbornou terminologii. 
� Nalézá souvislosti mezi zı́skanými poznatky a využitı́ v praxi. 
� Využı́vá vlastnı́ zkušenosti a poznatky z jiných předmětů. 

Kompetence	k	řešení	problémů:	
� Snažı́ se pochopit problém, nalézt jeho řešenı,́ hledat různé 

varianty a vybrat si jednu. 
� Navrhuje sám řešenı́, zkoušı,́ docházı́ k závěrům a vyhodnocuje 

zı́skaná fakta. 

Kompetence	komunikativní:	
� Rozumı́ obrazovým materiálům, popisům, informačnı́m 

pokynům. 
� Učitel vede žáky k formulovánı́ svých myšlenek v pı́semné i 

mluvené formě. 
� Popı́še konstruktivně, co potřebuje, umı́ požádat vhodným 

způsobem o pomoc a dokáže nabı́dnout pomoc druhým.

Kompetence	sociální	a	personální:	
� Podı́lı́ se na utvářenı ́přı́jemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednánı́ s druhými lidmi přispı́vá k 
upevňovánı́ dobrých mezilidských vztahů. 



� Učitel navozuje situace pro posı́lenı́ sebedůvěry žáka. 
� Navazuje s dětmi přátelský vztah a podporuje způsobem 

komunikace efektivnı́ sdělovánı́ pocitů i informacı́ mezi všemi 
zúčastněnými ve třı́dě. 

Kompetence	pracovní:	
� Využı́vá znalosti a zkušenosti zı́skané v jednotlivých 

vzdělávacı́ch oblastech v zájmu vlastnı́ho rozvoje i své přıṕravy 
na budoucnost. 

� Použı́vá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavenı,́ 
dodržuje vymezená pravidla při práci. 

� Učitel jasně a srozumitelně vysvětluje postupy, dı́tě chápe, jak 
má pracovat, orientuje se v pracovnı́m postupu. 

1.–3.	ročník

Obor	učiva:	Pěstitelské	práce Výstupy:	
Podmínky	pěstování	rostlin � Zvládá pozorovánı́ přı́rody, 

zaznamenává a zhodnotı́ výsledky 
pozorovánı́. 

� Vyjmenuje, co potřebuje rostlina pro 
svůj dobrý růst. Uvede přı́klady různých 
podmı́nek u různých rostlin. 

� Provede jednoduché pokusy – stanovı́ 
hypotézu a tu při pokusu ověřı́ a 
výsledek popı́še – o podmı́nkách 
potřebných pro pěstovánı́ rostlin. 

Pěstování	pokojových	a	venkovních	
rostlin

� Připravı́ prostředı́ pro různé typy rostlin.
� Zasadı́ je a pečuje o pokojové i venkovnı́ 

rostliny. 
� Pokud některá rostlina neprospı́vá, 

hledá přı́činu a nápravu. 
� Volı́ podle druhu pěstitelských činnostı́ 

správné pomůcky, nástroje a náčinı.́ 
� Vypěstované plodiny použije při 

pracovkách k přı́pravě pokrmů. 
Rostliny	léčivé,	jedovaté	a	rostliny	
zneužívané	k	drogám

� Zná některé léčivé, jedovaté rostliny a 
rostliny zneužı́vané k drogám. Pozná je v
přı́rodě či na obrázku. 

� Vytvořı́ sirup a mastičku z léčivých 
rostlin nasbı́raných v přı́rodě. 

Pěstitelský	záznamník � Samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorovánı́, své znalosti zapisuje, 
porovnává, vyvozuje závěry. 

� V záznamnıḱu má důležité informace o 
rostlinách a růstu. Měřı́ rostliny, dělá si 
výtvarné záznamy. 

� Vylisuje si některé rostliny, vlepı́ je do 
záznamnı́ku a pojmenuje. 

První	pomoc	při	úrazu	náčiním,	na	
zahrádce;	výroba	venkovní	

� Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne prvnı́ pomoc při úrazu.



lékárničky	 � Společně se spolužáky poskládajı́ a 
vytvořı́ venkovnı́ přı́ručnı́ lékarničku, 
kterou bude škola brát ven. Vı́, co v nı ́je 
a na co se vybavenı́ použı́vá. 

� V simulované situaci ukáže, jak ošetřit 
spolužáka. 

Obor	učiva:	Konstrukční	činnosti Výstupy:	
Stavebnice,	modely	(seva,	xyloba,	
kapla,	lego,	dřevěné	kostky,	papírové	
a	dřevěné	modely	apod.)

� Zvládá elementárnı́ dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 
různého typu.

� Provádı́ při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž. 

Práce	s	papírem,	kartonem,	
přírodninami,	hlínou,	dřevem,	kovem	
atd.

� Z5 ák vytvářı́ jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičnı́ch i 
netradičnı́ch materiálů. 

Práce	s	návodem,	předlohou,	náčrtem	 � Pracuje podle slovnı́ho návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu.

Práce	s	různými	dřevoobráběcími	
ručními	nástroji

� Pod vedenı́m dospělého vytvořı́ ze 
dřeva jednoduchý výrobek. 

� Zná použitı́ jednotlivých nástrojů a 
bezpečnostnı́ pravidla při práci s nimi.

� Pod dohledem dospělého si volı́ 
nástroje a pracuje s nimi správným 
způsobem. 

Obor	učiva:	Příprava	pokrmů Výstupy:	
Základní	vybavení	kuchyně � Pojmenuje jednotlivé kuchyňské 

nástroje, nádobı́. 
� Vı́, jak se s nimi zacházı́, a dodržuje 

bezpečnostnı́ a hygienická pravidla. 
�  Při přı́pravě pokrmů vybere samostatně 

vhodné nástroje a nádobı́ a správně je 
použije. 

Výběr	a	skladování	potravin � Z5 ák podle receptu vybere potraviny, 
které jsou potřeba pro přı́pravu jı́dla. 

� Ukládá potraviny na vhodné mı́sto, vı́, 
které potraviny musı́ být skladovány v 
ledničce, ve sklepě, na polici v kuchyni. 

� Rozhodne se mezi dvěma potravinami, 
která je lepšı́ použı́t na určitý recept, a 
zdůvodnı́ svůj výběr. 

Příprava	stolování � Připravı́ tabuli pro jednoduché stolovánı́. 
� Připravı́ tabuli pro slavnostnı́ stolovánı́, 

na školnı́ slavnost. 
Stolování � Dodržuje pravidla správného stolovánı́ a 

společenského chovánı́. 
�  Obsloužı́ se sám u stolu a zároveň 

obsloužı́ i ostatnı.́ 
Příprava	pokrmů	–	vaření,	pečení,	
studená	jídla

� Udržuje pořádek a čistotu pracovnı́ch 
ploch, dodržuje základy hygieny a 



bezpečnosti práce, poskytne prvnı́ 
pomoc i při úrazu v kuchyni. 

� Pod vedenı́m dospělého dı́tě spolu s 
ostatnı́mi připravı́ jednoduchý slaný i 
sladký pokrm. 

� Správně odvážı́ a odměřı́ jednotlivé 
suroviny pro přı́pravu slaných i sladkých 
pokrmů. 

Společná	kuchařka � Vytvořı́ spolu s ostatnı́mi školnı́ 
kuchařku, která obsahuje recepty, jež 
děti během školnı́ho roku realizovali. 

� Dokáže recept zapsat, namalovat, popsat 
pracovnı́ postup či ho nadiktovat 
spolužákovi. 

Obor	učiva:	Práce	s	drobným	
materiálem

Výstupy:	

Rozmanité	materiály,	pomůcky	a	
práce	s	nimi

� Vytvářı́ přiměřenými pracovnı́mi 
operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného 
materiálu. 

� Volı́ vhodné pracovnı́ pomůcky, nástroje 
a náčinı́ vzhledem k použitému 
materiálu. 

� Udržuje pořádek na pracovnı́m mıśtě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce.

� Poskytne prvnı́ pomoc při úrazu.
Návod,	předloha � Pracuje podle slovnı́ho návodu a 

předlohy. 
 

Lidové	zvyky,	tradice	a	řemesla	–	
praktické	i	teoretické	seznámení	s	
nimi:	truhlář,	kovář,	košíkář,	
keramik,	zpracování	vlny,	tkaní	aj.

�  Při práci s přı́rodnı́mi materiály využı́vá 
prvky lidových tradic, ornamenty, tvary i
postupy. 

� Seznamuje se s výrobnı́mi postupy 
jednotlivých řemesel typických pro náš 
region a vyrobı́ si pod vedenı́m 
profesionálnı́ho řemeslnı́ka výrobek 
tradičnı́m postupem. 

� Navštı́vı́ vybranou řemeslnou dı́lnu a 
pozná, jak řemeslnı́k pracuje. 

� Roztřı́dı́ materiály vhodné pro určitý 
výrobek, pro práci určitého řemeslnı́ka. 

� K oslavě lidových tradic vyrobı́ tradičnı́ 
předměty, které použije na oslavu svátku
doma či ve škole. 

Třídění	odpadu � Vı,́ kam vyhodit jednotlivé odpadové 
materiály, zbytky. 

� Snažı́ se hledat cesty, jak ušetřit materiál,
na co ho ještě využı́t. 



4.–5.	ročník

Obor	učiva:	 Výstupy:	
Pěstitelské	práce	–	léčivky,	
koření,	rostliny	jedovaté,	
rostliny	jako	drogy,	alergie,	
aranžování	rostlin

� Provádı́ samostatně jednoduché 
pěstitelské činnosti. 

� Popı́še a správně provede celý 
proces pěstovánı́ jednotlivých rostlin
– uvede a prakticky ukáže rozdı́lné 
ošetřenı́ různých rostlin. 

� Zpracuje vypěstované plody 
smysluplným způsobem. 

� Samostatně vede pěstitelské pokusy 
a pozorovánı́. 

� Samostatně ošetřuje pokojové 
rostliny. 

� Podle druhu pěstitelských činnostı́ 
správně volı́ pomůcky, nástroje, 
náčinı,́ dostatek vody, vhodnou půdu 
apod.

Konstrukční	činnosti	–	vlastnosti
materiálu,	stavebnice,	pracovní	
pomůcky	a	nástroje,	pracovní	
operace	a	postupy,	organizace	
práce,	lidové	zvyky,	tradice	a	
řemesla

� Volı́ vhodné pracovnı́ pomůcky, 
nástroje a náčinı́ vzhledem k 
použitému materiálu a na základě 
své představivosti vytvářı́ výrobky z 
daného materiálu. 

� Vytvořı́ samostatně postup – 
vizuálně a pı́semně tak, aby podle 
něho mohlo jiné dı́tě výrobek 
sestrojit. 

� Rozlišı́ materiály podle vlastnostı́, na 
výrobu určité věci použije určitý 
materiál a výběr odůvodnı́. 

� Dokáže samostatně vytvořit 
použitelný výrobek. 

� Využı́vá při tvořivých činnostech s 
různým materiálem prvky, linie a 
vzory lidových tradic. 

� Provede fotodokumentaci své práce 
či práce spolužáka. Natočı́ 
jednoduché instruktážnı́ video. 

Příprava	pokrmů � Pracovnı́ prostředı́ udržuje čisté, volı́
vhodné oblečenı́ na práci. 

� Sestavı́ samostatně recept tak, aby 
podle něj mohli spolužáci připravit 
jı́dlo. 

� Samostatně připravı́ jı́dlo dle receptu
– připravı́ si vhodné pomůcky, 
suroviny, nádobı́ atd. 



� Prostře samostatně stůl pro 
každodennı́ stolovánı́ a vymyslı́ a 
zrealizuje přı́pravu tabule pro 
slavnostnı́ stolovánı́. 

� Podıĺı ́se na vytvářenı́ školnı́ 
kuchařky, hledá nové recepty. 

� Umyje nádobı́ a uklidı́ po sobě 
všechny pomůcky a suroviny na 
správná mı́sta. 

� Při přıṕravě pokrmů i servıŕovánı́ 
přemýšlı́ ekonomicky a dbá na 
estetičnost pokrmů. 

Práce	s	drobným	materiálem	–	
sestavování	modelů,	práce	s	
návodem,	předlohou,	
jednoduchým	náčrtem,	práce	s	
přírodninami,	s	odpady	

� Provádı́ při práci se stavebnicemi 
složitějšı́ montáž a demontáž. 

� Pracuje podle slovnıh́o návodu, 
předlohy, náčrtku. 

� Hledá vlastnı ́cesty, jak propojit, 
využı́t jednotlivé materiály. Vytvářı́ 
vlastnı́ stavebnice, hračky, užité 
předměty. 

� Vymýšlı́ výukové pomůcky a hračky 
z přı́rodnı́ch materiálů. 

� Vytvořı́ loutku a divadélko. 

ETIKA

Počet	vyučovacích	hodin	na	týden
1. ročnıḱ 2. ročnı́k 3. ročnı́k 4. ročnı́k 5. ročnı́k Celkem
1 1 1 1 1 1+4
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Název oboru Doplňující	vzdělávací	obor:	Etická	výchova

Název 
předmětu

Etika

Obsahová	
charakteristik
a	předmětu

 Předmět Etika se zaměřuje na duševnı́, duchovnı́ a mravnı́ rozvoj 
žáků. V předmětu vycházı́me z mezinárodnı́ metodiky hodnotového 
vzdělávánı́ Cyril Moon, metod sociálnı́ho učenı,́ dramatické výchovy a 
metod kritického myšlenı́. Cı́lem je rozvı́jet u dětı́ sebedůvěru, 
asertivitu, pokoru a otevřenou komunikaci, schopnost komunikovat, 
věcně diskutovat a řešit problém. Zaměřujeme se na modelovánı́ 
prožı́vánı́ těžkých životnı́ch situacı́ a hledánı́ odpovědı́, jak je řešit v 
reálném životě. Prozkoumáváme s dětmi jejich emoce, reakce a jak 
vhodně zvládat a reagovat v určitých situacı́ch.  Mluvıḿe s dětmi o 
morálnı́ch zásadách, pravidelech a postojı́ch, které mohou pozitivně 
ovlivňovat společnost a pomáhat ji budovat, ne bourat. Vedeme děti k 
proaktivnı́mu jednánı́ – co oni mohou udělat pro lidi kolem sebe, pro 
svět, ve kterém žijı.́ 

Organizace,	 Předmět Etika vyučujeme jednu hodinu týdně ve třı́dě, venku – dle 



místo	a	čas potřeby a připraveného programu. Z5 áci pracujı́ s učebnicemi 
hodnotového vzdělávánı́, knı́žkou O mě a s připravenými materiály. Do
výuky zařazujeme hry a metody dramatické výchovy. 

Průřezová	
témata

Osobnostně-sociální	výchova
Rozvoj	schopností	poznávání	– Cvičı́ smyslové vnı́mánı́, pozornost a 
soustředěnost. 
Dokáže hledat řešenı́ problému a zapamatovat si výsledky, situaci. 
Sebepoznání	a	sebepojetí	– Zı́skává informace o sobě a o druhých, o 
svém těle, o svém temperamentu. 
Přemýšlı́ o sobě a o tom, jak se moje povaha promı́tá do jednánı́. 
Seberegulace	– Učı́ se sebeovládánı́, reguluje vlastnı́ jednánı́ i 
prožı́vánı,́ vnıḿá druhé a jedná v souladu s danou situacı́. 
Organizuje si čas, vnı́má posloupnost věcı́. 
Kreativita	– Hledá nová řešenı́, přicházı́ s novými nápady. 
Přemýšlı́ tvořivě o lidech a možnostech jejich jednánı́. 

Výchovné	a	
vzdělávací	
strategie

Kompetence	komunikativní:	
� Z5 ák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory.
� Vyjadřuje se výstižně, souvisle v ústnı́m projevu. 
� Využı́vá různé komunikačnı́ prostředky a zı́skané 

komunikativnı́ dovednosti využı́vá k vytvářenı́ vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužitı́. 

Kompetence	k	řešení	problému:	
� Rozpozná a pochopı́ problém, přemýšlı́ o nesrovnalostech a 

jejich přı́činách. 
� Promyslı́ a naplánuje způsob řešenı́ problému a využı́vá k tomu 

vlastnı́ho úsudku a zkušenostı.́ 
� Vyhledá informace vhodné k řešenı́ problému, nacházı́ jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky. 
� C5 inı ́rozhodnutı́ a je schopen je obhájit. 

Kompetence	sociální	a	personální:	
� UH činně spolupracuje ve skupině. 
� Podı́lı́ se na utvářenı ́přı́jemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednánı́ s druhými lidmi přispı́vá k 
upevňovánı́ dobrých mezilidských vztahů. 

� Vytvářı́ si pozitivnı́ představu o sobě samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru. 

1.–5.	ročník

Obor	učiva:	Základní	komunikační	
dovednosti

Výstupy:	

Komunikace	v	kolektivu � Dokáže se představit a krátce o sobě 
pohovořit. 

� S ostatnı́mi žáky vytvořı́ funkčnı́ pravidla
třı́dy, které se snažı́ dodržovat, chápe 
jejich smysl a vysvětlı́ ho druhému

� Pokud mu něco vadı́, dokáže to věcně 



sdělit. Pokud si nevı́ rady, dokáže přijı́t a 
zeptat se. 

Základy	verbální	a	neverbální	
komunikace

� Dokáže se omluvit. 
� Dokáže popsat svoji chybu a poučit se z 

nı́. 
� Poprosı,́ poděkuje, pozdravı́ dospělou 

osobu i dı́tě. 
� Je citlivı́ k neverbálnı́m projevům 

komunikace, s kterými se seznamuje 
(gesta, mimika, postoje, zrak).

�  

Obor	učiva:	Pozitivní	hodnocení	
sebe	a	druhých

Výstupy:

Sebepojetí �  Popı́še co umı,́ vı́ o svých rezervách, 
dokáže se realisticky ocenit. 

� Věřı́ si a nebojı́ se rozvı́jet a zkoušet 
nové věci. 

� Dokáže překonávat překážky. 
Pozitivní	hodnocení	druhých �  Ocenı́ druhého – dospělého i dı́tě. 

� Je laskavý ke druhým lidem. 
� Použı́vá konkrétnı́ popisnou pochvalu.
� Je vnı́mavý k pozitivnı́m projevům 

chovánı́ druhých, popı́še dobré 
vlastnosti druhých lidı́.  

Akceptace	druhého � Cı́tı́ se být přijı́maný ve třı́dě a pomáhá
přijı́mat druhé i s jejich chybami. 

� Dokáže odpustit druhému a řı́ci mu to. 
� Snažı́ se vcıt́it do druhého člověka – 

přemýšlı́ o jeho pocitech, situaci a jeho
vhodnou reakci. 

Obor	učiva:	Tvořivost	a	základy	
spolupráce

Výstupy:

Tvořivost	v	mezilidských	vztazích � 	Spolu s ostatnı́mi překoná překážky. 
� Podpořı́ své spolužáky a blı́zké k 

překonánı ́těžkostı́. 
� Hledá přı́ležitosti, jak udělat druhému

radost. 
�

Schopnost	spolupráce � Má radost ze společné činnosti a 
výsledku. 

� Snažı́ se spolupracovat s lidmi ve 
skupině – dokáže spolupracovat s 
kýmkoli ze třı́dy.	

Elementární	prosociálnost � Posloužı́ potřebným, ostatnı́m. 
� Obdaruje bezištně druhé. 
� Vymýšlı́ způsob, jak pomoci druhému 

a realizuje ho.	

Obor	učiva:	Základy	asertivního	
chování

Výstupy:



Iniciativa � Učı́ se přijmout svůj neúspěch a 
vykročit dale kupředu. 

� Aktivně přispı́vá k dobrým vztahům 
ve třı́dě, v rodině.	

Asertivní	chování � Odmı́tne nevhodné chovánı́ druhých
a ozve se, aby druhé podpořil, zastal 
se jich. 

� Odmı́tne nevhodné nabıd́ky – 
zastává morálnı́ prosociálnı́ postoje 
(odmı́tnutı́ podvodu, lži, krádeži, 
posmı́vánı́ se atd.).

2 Hodnocení	žáků	a	autoevaluace	školy

6.1	Obecná	východiska	pro	hodnocení
Hodnocenı́,  které  je  efektivnı́,  je  postaveno na  popisu  konkrétnı́ch  pokroků  a  věcı́,  jež  je  potřeba
procvičit. Takové hodnocenı́ dobře informuje rodiče i dı́tě, může ho posunout dopředu a nestresuje
ho. Navı́c se dı́tě nebojı́ chybovat, což je velmi důležité. Věřı́me, že „chybami se člověk učı́“, a proto by
za  chybu  neměl  následovat  postih  ve  formě  špatné  známky.  Pomůcky,  které  použı́váme,  jsou
uzpůsobeny tak, že dı́tě je schopno samo si kontrolovat svou práci a nalézt své chyby. Chyby nejsou v
našı́  škole  vnı́mány  jako  problém.  Pokud  se  budeme  bát  dělat  chyby,  nikdy  nepřijdeme  s  něčı́m
originálnı́m.

6.2	Slovní	hodnocení
Abychom mohli s dı́tětem efektivně pracovat a rozvı́jet jeho silné i slabé stránky, potřebujeme ho 
dobře znát. Zároveň potřebujeme, aby dı́tě samo znalo svou situaci, orientovalo se ve vzdělávacı́m 
procesu, vědělo, co má za sebou, co zvládlo (úspěchy, překonánı ́obtı́žı́) a co má před sebou (výhledy, 
motivace, plánovánı́). 

Typ	hodnocení:	Slovní	hodnocení
Na našı́ škole hodnotı́me žáky způsobem slovnı́ho hodnocenı́. Slovnı́ hodnocenı́ je konkrétnı́ zpětná 
vazba, jak dı́tě pracuje – učitel může slovy lépe vyjádřit dı́lčı́ úspěchy dıt́ěte a upozornit na potřebu 
procvičovat a posilnit určitou slabšı́ stránku. Zároveň může obsáhnout mnohem širšı́ okruh 
zkoumaných dovednostı́, vědomostı,́ postojů, které by učitel měl u žáků sledovat a rozvı́jet. Slovnı́ 
hodnocenı́ vycházı́ ze sledovánı́ dı́těte při práci, sledovánı́ pracovnı́ch listů, sešitů, portfolia dı́těte, 
projektových knıž́ek, individuálnı́ch i skupinových prezentacı.́ Výkony žáků porovnáváme s výstupy 
ve školnı́m vzdělávacı́m programu, ve výukových mapách učiva a myšlenkových mapách učiva. 

6.3	Podklady	pro	hodnocení

a) Pozorování
Během vyučovánı́, přestávek i družiny děti pedagogové pozorujı́ a všı́majı́ si několika oblastı́: 

� Způsob	práce – Sledujeme, zda dı́tě preferuje práci s pomůckami, práci s učebnicemi, 
které činnosti vyhledává, u kterých je nejvı́ce zaujato, u kterých dosahuje rychlého 
pochopenı́ učiva, které pomůcky preferuje atd.



� Koncentrace	– Vnı́máme délku trvánı́ koncentrace u dı́těte, u jakých činnostı́ dı́tě 
vydržı́ delšı́ dobu, které rychle opouštı́, co prodlužuje jeho schopnost koncentrace, jaké 
jsou efektivnı́ způsoby relaxace, schopnost dokončit práci. 

� Spolupráce	– Jak dokáže dı́tě pracovat ve skupině? V jak velké skupině? S kterými 
dětmi se mu dobře pracuje? Jak zvládá práci s mladšı́mi, se staršı́mi? Jakou roli má ve 
skupině? Jak se domlouvá s ostatnı́mi? Jak jim umı́ naslouchat a reagovat na ně? Dokáže 
přijmout názor druhého? Jak se snažı́ prezentovat svoje myšlenky?

� Úroveň	komunikace – Během dne si všı́máme u dětı́, jak navazujı́ kontakty, úrovně 
jejich vyjadřovánı́, slovnı́ zásoby, způsob řešenı́ konAliktů, schopnost zeptat se, pokud 
něco nevědı́, schopnost prezentovat svůj názor, schopnost vcı́tit se do druhého, vyjádřit 
podporu, nabı́dnout pomoc atd. 

� Sociální	dovednosti	– Jak se dokáže domluvit? Podělit? Jak jedná s ostatnı́mi? Dokáže 
se uskromnit? Prosazuje často svou vůli i za cenu neshod? Jakou roli hraje v konAliktech?
Jak zvládá konAliktnı́ situace? Co je pro něj důležité? Jak zvládá projevovat své emoce? 
Jak s nimi pracuje ve vztahu k druhým – radost, vztek, smutek, zklamánı́… 

� Sebepojetí	–	Pozorujeme, jak se dı́tě projevuje v různých situacı́ch. Které situace u něj 
vyvolávajı́ pocit nejistoty? Jak tento pocit ventiluje, jak s nı́m pracuje? Co mu dává 
jistotu? Jaký je jeho obraz o sobě samém? Jak důležité jsou pro něj výkony – dodělánı́ 
práce? 

� Aktuální	probíraná	látka	a	její	pochopení	dítětem – Jak si osvojuje učivo? Potřebuje 
vizuálnı́ oporu? Pracuje rádo samostatně, preferuje práci s učitelem či s dalšı́m dı́tětem? 
Rádo si kontroluje práci samo, nebo potřebuje ujištěnı́ učitele? 

� Motivace	dítěte – Jak dı́tě přistupuje k učivu? Motivuje samo sebe, nebo je zvyklé na 
vnějšı́ motivaci? Co mu pomáhá vı́ce se spolehnout na sebe a na svá rozhodnutı́? Co je 
pro něj vhodnou motivacı́ (přı́běhy, rámec, vidina smyslu, kratšı́ cvičenı́, práce s někým 
aj.). Co dı́tě bavı́, co méně? 

� Další	zájmy – Jaká jsou oblı́bená témata dı́těte? V kterém předmětu a v které části učiva
postupuje rychle dopředu? Kde jsou jeho rezervy? Jak využı́t jeho zájmy pro motivaci a 
vnitřnı ́nadšenı́ pro vzdělávacı́ proces?

� Obtíže	dítěte – Co dı́těti znesnadňuje soustředit se na svou práci? Jaké jsou jeho 
návyky, povahové rysy, které mu způsobı́ obtı́že? Jsou problémy dı́těte skutečně jeho, 
nebo vadı́ jeho zvyky nám pedagogům, ale jemu neškodı́? Co může dı́tě změnit? 
Uvědomuje si svoje slabé stránky? Chce s nimi pracovat? Kde je přı́čina obtı́žı́? Jaké jsou 
možnosti nápravy? 

b) Sledování	pracovních	listů,	sešitů
Učitel průběžně kontroluje žákovi pracovnı́ listy a úroveň vypracovaných cvičenı́ a úkolů v 
sešitech. Na některých pracovnı́ch listech pracujı́ děti delšı́ dobu samy, ale učitel je obcházı́ a 
zároveň na konci kontroluje. Pokud vidı́, že dı́tě nevı,́ ztrácı́ se v látce, znovu dı́těti látku 
vysvětlı́ a poté zadá cvičenı́, ve kterém ověřı́, že dıt́ě skutečně látku pochopilo. 

c) Portfolio	dítěte
Každé dı́tě má své portfolio, do kterého si zakládá hotové práce, jež vytvořilo a dokončilo 
během vyučovánı.́ Portfolio je rozděleno na jednotlivé předměty. Sloužı́ předevšı́m pro 
zakládánı́ pracovnı́ch listů, pı́semných pracı́, ale i výsledků kreativnı́ch výukových her. Učitel 



průběžně procházı́ portfolio dı́těte a společně se i nad nı́m bavı́ při tripartitnı́ch schůzkách – viz
nı́že. 

d) Invidiuální	a	skupinové	prezentace
Z5 áci se během školnı́ho roku učı́ ve skupinách i samostatně prezentovat své závěry z určité 
práce, poznatky, které sami zı́skali. Před zadánı́m prezentace žáci zı́skajı́ kritéria, jak má 
prezentace vypadat a co se na nı́ bude posuzovat. Podle daných kritériı́ je poté hodnocena. 
Během roku majı́ také děti za úkol představit knihy, které četly. 

e) Výukové	mapy	učiva
Sloužı́ pro rychlou orientaci žáků, rodičů a učitelů v procesu učenı́ a zhodnocenı́ pokroků 
dıt́ěte. Do myšlenkových map si dı́tě zapisuje či označuje, jaké učivo začalo, na kterém pracuje a
které již zvládlo. Dıḱy mapám vidı́, kam může směřovat, co dalšı́ho ho v hlavnı́ch předmětech 
čeká. 

f) Záznamy	o	dětech
Pedagogický tým si vede podrobné záznamy o dětech. Průběžně si k jednotlivým dětem 
zapisuje poznatky pomocı́ výše popsaných nástrojů. Tyto záznamy o dětech jsou použı́vány pro
sledovánı́ pokroků, plánovánı́ dalšı́ práce s dı́tětem a jako podklad pro rozhovory s dı́tětem i 
rodiči při tripartitnı́ch schůzkách. 

   g)	Ověřovací	testy

Děti pı́šou na konci projektu a ve čtvrtletı́ z matematiky a českého jazyka ověřovacı́ testy. Při 
vyplňovánı́ testů se děti učı́ dovednost naplánovat si svou práci a stihnout ji v určitém časovém
limitu. Děti si zkoušı́ samy pro sebe, co se naučily za určitou dobu a na čem je potřeba 
zapracovat. Nicméně testy neznámkujeme, ale společně je opravujeme, a tak děti odhalujı́ 
chyby samy a přitom se z nich učı́. 

6.4	Pravidla	a	metody	pro	sebehodnocení
Při vyučovánı́ klademe důraz na rozvoj sebehodnocenı́ žáků. Chceme, aby se žáci zamýšleli nad 

vzdělávacı́m procesem a viděli jeho smysl. Zároveň postupně učı́me děti plánovat si práci a 
povzbuzovat jejich vnitřnı́ motivaci. 
Pro sebehodnocenı́ použı́váme tyto metody: 

a) Herní	metody	sebehodnocení
Po výukových hrách či na konci určitých aktivit použı́váme aktivnı́ hernı́ metody 
sebehodnocenı́, kdy se žáci musı́ zamyslet, jak by sebe ohodnotili, jak by ohodnotili svou práci, 
obsah aktivity, jejı́ průběh. Použı́váme nonverbálnı́ techniky, např. teploměr, metr, osu, sochy i 
verbálnı́ bezpečné shrnutı́: Oceňuji…, Lı́bilo se mi…, Zapamatovala jsem si… Pětilı́stek, Tři slova
a dalšı.́ 

b) Týdenní	plán
Každý žák má na týden vypracovaný plán, který učitel zpracovává po konzultaci s žákem ve 
čtvrtek. V týdennı́m plánu má každý žák hlavnı́ cı́le, kterých by měl během týdne dosáhnout, na 
kterých se domlouvajı́ s učitelem – co je potřeba procvičit, na co se zaměřit. Zároveň je zde 
proctor pro sebehodnocenı́ na třı́stupňové škále start – cesta – cı́l, kde si dı́tě zaškrtává, jak se 
mu dařilo určitou aktivitu – cı́l dosáhnout. Při konzultacı́ch se k hodnocenı́ vracı́ s učitelem a 
ten dı́těti sděluje svůj názor. 



c) Závěrečné	kolečko	
Děti na konci vyučovánı́ každý den pojmenovávajı́ své dı́lčı́ úspěchy, na čem pracovaly, co se 
jim povedlo/nepovedlo, z čeho majı́ radost, co se naučily. 

d) Dotazník	pro	sebehodnocení
Třikrát ročně se děti zamýšlı́ nad svými sociálnıḿi dovednostmi i pokroky ve studiu. Pro 
posouzenı́ svých kompetencı́ použı́vajı́ dotaznıḱ, který s nimi vyplňuje pedagog, poté se ke 
stejným výrokům a otázkám vyjadřuje pedagog. Dotaznı́k se dále probıŕá na tripartitnı́ch 
schůzkách, při nichž je přı́tomno dı́tě, rodič a učitel. Na schůzkách se vždy dává stejný prostor 
pro vyjádřenı́ dı́těti, rodičům i pedagogovi. 

e) Myšlenkové	mapy	učiva
Sloužı́ dětem nejen jako orientace, ale posilujı́ jejich sebehodnocenı.́ Vizuálně vidı́ své dı́lčı́ 
úspěchy, postup ve vzdělávacı́m procesu. Myšlenkové mapy učiva se použı́vajı́ také na konci 
týdne při shrnutı́ na závěrečné reAlexi týdne, kdy jsou děti vedeny k popisu konkrétnı́ch 
činnostı́ a dı́lčı́ch úspěchů, jichž dosáhly. 

6.5	Informování	o	hodnocení	–	spolupráce	s	rodiči
Rodiče informujeme o pokrocı́ch či obtı́žı́ch dı́těte ve S5kolnı́m denı́ku. Pokud je potřeba, s rodiči

se domlouváme na individuálnı́ konzultaci. Stejně tak rodiče se mohou o svém dı́těti informovat 
kdykoli v konzultačnı́ch hodinách, telefonicky či osobně. E-mailovou komunikaci použı́váme pouze 
pro informovánı́ o děnı́ ve škole, nikoli jako nástroj pro řešenı́ problému. Během roku 2x–3x ročně 
pořádáme tripartitnı́ schůzky, na kterých dıt́ě samo hodnotı́ svůj pokrok, svou práci ve škole a poté se 
k vyřčenému vyjadřuje i učitel a rodič. Schůzka se snažı́ popisovat stav věcı́ a hledat společně cesty, jak
dıt́ě podpořit a dál rozvı́jet. 

6.6	Zásady	pro	používání	slovního	hodnocení	na	vysvědčení	a	kritéria	
hodnocení
Slovnı́ hodnocenı́ použı́váme na konci týdne do Týdennı́ho pánu, při tripartitnı́ch schůzkách a v 
pololetı́ a na konci školnı́ho roku formou vysvědčenı́. Z5 áci dostávajı́ vysvědčenı́ s rozsáhlým slovnı́m 
hodnocenı́m, které jim je adekvátnı́ a srozumitelnou formou podáno jako dopis. Slovnı́ hodnocenı́ na 
vysvědčenı́ obsahuje následujıćı́ kritéria: 
Chovánı́, pı́li, přı́stup ke vzdělávánı́, výkon, možnost dalšı́ho rozvoje, předcházenı́ neúspěchu a jeho 
řešenı́ plus všechny sledované dovednosti – viz výše při pozorovánı́. Ze slovnı́ho hodnocenı́ by mělo 
být také patrné, na jaké úrovni co se týče znalostı́ dı́tě je – jaké výstupy v jednotlivých předmětech 
zvládlo. K tomu sloužı́ jak výstupy v S5VP, tak výukové mapy a myšlenkové mapy učiva. 

6.7	Autoevaluace	školy
Autoevaluace je průběžný proces, který se pomocı ́určených kritériı́ snažı́ hodnotit průběh činnost 
školy a dosahovánı́ jejı́ch cı́lů, jež si škola stanovila v S5VP. 

Oblasti	autoevaluace:	
a) Průběh	vzdělávání

Při autoevaluaci této oblasti se zaměřujeme na materiálnı́, technické a hygienické podmıńky. 
Kontrolujeme a přemýšlı́me o zlepšenı́ prostor, pomůcek, učebnic, technických prostředků, 
venkovnı́ho zázemı́, okolı́ školy. ReAlektujeme efektivitu probı́hajı́cı́ho systému vzdělávánı́, 
možnosti úprav, fungujı́cı́ a nefungujı́cı ́složky procesu vzdělávánı́ – časové bloky, rozvrh, 
propojovánı́ předmětů, práce s pomůckami versus práce s učebnicemi atd. 



b) Podpora	školy	žáků,	spolupráce	s	rodiči,	vliv	vzájemných	vztahů	školy,	žáků,	rodičů	a	
dalších	osob	na	vzdělávání
Zaměřujeme se na vztah žáků ke škole, k pedagogům, vzájemné vztahy mez rodiči a pedagogy. 
Nastavenı́ komunikace s rodiči, otevřenost, možnost podı́let se na změnách versus kompetence 
pedagogického sboru a vedenı́ školy. Participace na děnı́ ve škole, na zlepšovánı́ podmı́nek pro 
vzdělávánı́. Podpora obce, kraje, institucı́ v regionu. 

c) Podmínky	ke	vzdělávání
ReAlektujeme uspořádánı́ třıd́y, osvětlenı́, povrch, lavice, židle, pomůcky, jejich uspořádánı́, 
jejich použı́vánı́, systém dalšı́ obměny a práce s nimi. Klid na práci, práce s vı́ce ročnı́ky – zvlášť
i odděleně. Systém úkolů, práce s pracovnı́mi listy, projektovými knı́žkami, učebnicemi. 

d) Výsledky	vzdělávání	žáků
Hodnotı́me proces vzdělávánı́ – tempo, klima a motivaci k dosahovánı́ výsledků u dětı́. Jejich 
zájem o učivo, o práci v hodině. Hledánı́ nových cest. Jejich otevřenost, chuť učit se a poznávat 
nové věci. Efektivita přı́mé práce s dětmi, učebnı́ a komunikačnı́ styl pedagogů. Schopnost 
sebereAlexe u žáků. Schopnost orientace v učebnı́m procesu. Porovnávánı́ výsledků žáků 
vzhledem k výstupům na mapách učebnı́ho pokroku, v S5VP. Využitı́ optimálnı́ch možnostı́ dětı́. 

e) Řízení	školy,	kvalita	personální	práce,	kvalita	dalšího	vzdělávání	pedagogických	
pracovníků
Time management vedenı́ i pedagogů. Efektivita jejich přı́mé práce s dětmi i nepřı́mé práce. 
Jejich silné a slabé stránky, výzvy a možnosti. Dalšı́ vzdělávánı́ a využitı́ poznatků ze vzdělávánı́ 
v praxi. Prezentace školy veřejnosti, obraz školy, oslovovánı́ nových rodičů, obcı,́ partnerů. 
C5etnost schůzek, zápisy, přehlednost, účelnost setkánı́. Dodržovánı́ termı́nů. Vytvářenı́ 
přıj́emné, bezpečné a přátelské atmosféry. 

f) Úroveň	výsledků	práce	školy,	zejména	vzhledem	k	podmínkám	vzdělávání	a	
ekonomickým	zdrojům
Porovnávánı́ výsledků dětı́ na mapách učebnıh́o pokroku, v S5VP, hledánı́ dalšı́ch možnostı́ dětı ́i
pedagogů. Nepřetěžovánı́ dětı ́ani pedagogů. Podpora smyslu a chutě do učenı́ a práce. Exkurze 
vedenı́ i pedagogického týmu do jiných škol a inspirace zde. Přenášenı́ dobrých přı́kladů praxe 
do našı́ školy. Hledánı́ hranic i možnostı́, objevovánı́ dalšı́ch Ainančnı́ch zdrojů, dotačnı́ch titulů 
apod. Zamýšlı́me se nad funkčnostı́ a estetickou úrovnı́ budov, učeben, společenských prostor. 
Dostatek mıśta pro relaxaci, klidná mı́sta pro práci, vybavenost školy pro možnost účinně a 
moderně vyučovat na malotřı́dnı́ škole. 

Nástroje	autoevaluace:	
Pro	autoevaluaci	používáme:	

a) Pozorování	–	Vedenı́ školy i pedagogové využı́vajı́ čas při společné práci k pozorovánı́ a 
následné zpětné vazbě pro vedenı,́ kolegy, rodiče, zřizovatele atd. 

b) Diskuse	–	Diskutujeme na pravidelných schůzkách pedagogického sboru. Na schůzkách s 
rodiči – individuálnı́ i skupinové. Na schůzkách školské rady s vedenı́m školy a na schůzkách 
zřizovatele s vedenı́m školy. 

c) Rozhovory	–	Otevřeně a konstruktivně komunikujeme v pedagogickém sboru, se zřizovatelem,
s obcı́, s rodiči, s žáky, s partnery, se sponzory, s krajským úřadem atd. 

d) Žákovské	práce	–	viz popis výše.

e) Dotazníky	–	Pro zjištěnı́ informacı́ o spokojenosti se školou a návrhy na změny použı́váme 
dotaznı́kové šetřenı́ mezi rodiči i pedagogy, a to vždy na konci školnı́ho roku. 


