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I. Identifikační údaje 
 

1.1 Název ŠVP 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program Zdravá základní škola 

 

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Drahanovice příspěvková organizace  

(původní název: Základní škola Drahanovice, okres Olomouc) 

ADRESA ŠKOLY: Drahanovice 44, 783 43 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Hana Schafferová 

KONTAKTY: tel.: 585 949 267, 778 968 083 

IČ : 75028921  

IZO (součásti): 102308624 

IZO (práv.subjektu): 650056701 

Identifikátor práv. osoby, IZO ředitelství: 650 056 701 

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Lenka Ponížilová 

 

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Drahanovice 

ADRESA ZŘIZOVATELE: Drahanovice č.p.144, 783 43 Drahanovice 

IČ ZŘIZOVATELE: 298841 

KONTAKTY:  tel.: 585 949 256, 585 949 282, 585 949 255 

  e-mail: podatelna@obecdrahanovice.cz 

 

1.4 Platnost dokumentu od 
 

Datum: 1. 9. 2022 

 

H. Schafferová, v.r. 

 

............................................ 

Mgr. Hana Schafferová razítko školy 

ředitelka školy 
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II. Charakteristika školy 
 

2.1 Velikost a úplnost školy 
 

Základní škola v Drahanovicích je škola s ročníky 1. stupně, tj. neúplná. Do školy – kromě žáků  

z Drahanovic - dojíždí žáci ze Střížova, Ludéřova, Kníniček a Lhoty pod Kosířem. 

Na druhý stupeň ZŠ pak přechází do Základní školy v Náměšti na Hané, příp. na jiné základní 

školy, gymnázia. 

1. 1. 2003 došlo ke vzniku samostatného právního subjektu - příspěvkové organizace pod 

názvem Základní škola Drahanovice, okres Olomouc,od r. 2006 změněn název na Základní 

škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace, která sdružuje kromě Základní 

školy a školní družiny také mateřské školy v Drahanovicích a v Ludéřově a školní jídelnu. 

1. 1. 2003 byla škola zařazena do sítě škol pod identifikátorem celého zařízení (dále jen IZO) 

650056701, IZO součásti Základní škola je 102308624. Škola má povolenou doplňkovou činnost – 

stravování, v současné době ji pro veřejnost nevykonává. 

V budově základní školy je umístěna škola a školní družina. Odloučená pracoviště: 

Mateřská škola, Ludéřov 78 

Mateřská škola, Drahanovice 46  

Školní jídelna, Drahanovice 46 

Kapacita školy je 150 žáků. Optimální stav by byl kolem 100 žáků, tak jako tomu bylo  

v předchozích letech. Bohužel i u nás se projevil pokles počtu žáků v posledních letech. 

2.2 Žáci 
 

Školu v roce 2000 navštěvovalo kolem 100 žáků, v současné době se vzdělává 50-70 žáků; 

projevil se značný pokles počtu žáků. 

Přibližně polovina žáků je místních, ostatní dojíždějí z okolních vesnic. Dopravní spojení je velmi 

dobré (i když ranní příjezd žáků již v 7 hod je časný) – školní autobus zajíždí ráno až ke škole, 

stejně tak i po skončení vyučování odjíždí přímo od školy, takže odpadá docházka žáků na 

autobusovou zastávku a je tím zajištěna maximální bezpečnost. Žáci, kteří čekají  

po vyučování na autobus, mají umožněn pobyt v družině (0,5 – 1,5 hod). 

Pouze žáci, kteří navštěvují školní družinu, dochází odpoledne na autobusovou zastávku  

u cukrovaru. 

Jsme schopni zajistit integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování, část učitelského 

sboru má vystudovanou speciální pedagogiku, ostatní absolvovaly příslušné kurzy. 

 

2.3 Vybavení školy 
 

Budova školy je stará přes 120 let, několikrát byla opravována a rekonstruována. V roce 2000 

byla budova rozšířena o přístavek, nově omítnuta, v roce 2014 proběhla výměna oken a dveří, 

v roce 2020 byla zrekonstruována střecha. Budova má nově i bezbariérový přístup  

a bezbariérové WC. V patrové budově je 6 tříd (z nich jedna je vyčleněna pro školní družinu)  

a menší cvičební místnost. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, audiotechnikou, 

přístupem k výukovým licenčním programům. Škola disponuje také nejnovější technikou, jako 

jsou notebooky, tablety a elektronické stavebnice k využití nejen v předmětu informatiky. Dále 

je k dispozici samostatný kabinet pro pomůcky, sborovna, kancelář, šatna pro žáky, knihovna, 

úklidová komora a sklad a na každém podlaží WC s umývárnami. Budova je částečně 

podsklepena, je zde přístup na půdu. Vedle školy je úzký dvůr s nově vybudovanou 

environmentální učebnou, která slouží nejen k výuce přírodovědných předmětů. 

Dvůr s pískovištěm za pěkného počasí využívají děti z družiny k pohybovým aktivitám. 
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Prostory školy jsou esteticky upravené, na výzdobě se podílí žáci z jednotlivých tříd a děti ze 

školní družiny. 

Třídy jsou prostorné, světlé, čisté. Některé jsou vybaveny novým školním nábytkem,  v ostatních 

jsou lavice a židličky renovovány (nový nátěr, nové pracovní desky a koše). Skříně a skříňky jsou 

udržované. Všechny třídy mají hrací koutek s kobercem a k sezení často využívají relaxačních 

míčů a „donutů“. 

Materiální vybavení je velmi dobré, v roce 2011 jsme se přihlásili do programu Zlepšení podmínek 

vzdělávání na základních školách, z dotací fondu EU a MŠMT vybavujeme třídy moderními 

pomůckami. Jedna třída slouží jako počítačová učebna, v celé škole je zajištěno bezdrátové 

Wi-Fi připojení. Všechny třídy disponují interaktivní tabulí (3 jsou plně dotykové) propojenou 

s audiotechnikou.  Žáci mají k dispozici nové notebooky, tablety a elektronické stavebnice. 

Elektrické zatemňování oken je ve všech třídách. Ve všech třídách jsou k dispozici CD 

přehrávače. 

Ve třech třídách jsou umístěny klavíry. 

Ve cvičební místnosti je základní tělocvičné nářadí, máme dostatečné množství učebních 

pomůcek. Učebnice vybíráme tak, aby odpovídaly požadavkům vzdělávacího programu, 

máme dostatek doplňkových materiálů a výukových programů, které využíváme 

k individualizaci výuky. Zajišťujeme pro žáky méně běžné školní potřeby (např. pro výtvarné 

činnosti) či netradiční krátké kurzy (např. malování na sklo, hedvábí apod.).  

Ve škole funguje jedno naplněné oddělení školní družiny (ranní i odpolední provoz). Žáci mají k 

dispozici vhodné prostory i vybavení, často využívají také cvičební místnost,  počítačovou  

a environmentální učebnu. 

Ve škole důsledně třídíme odpad (papír, plasty, ostatní), třídy jsou vybaveny odpadkovými koši 

na tříděný odpad a žáci jsou pravidelně poučováni. 

Každoročně nabízíme žákům odpolední zájmové kroužky (anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, 

zumba, florbal, házená, výtvarný ateliér apod.) 

Při škole pracuje pobočka Základní umělecké školy v Litovli, obor hudební. Zájemci se mohou 

učit hře na flétnu a klavír. 

Dále mají žáci možnost přihlásit se do nepovinného předmětu náboženství. Pokud je aktuálně v 

daném školním roce zájem ze strany rodičů a je přihlášeno více než 7 dětí, vyučuje se 

náboženství 1 x týdně 1 vyučovací hodina – věkově smíšená skupina dětí. 

 

 

2.4 Pedagogický sbor 
 

Pedagogický sbor je sestaven z kvalifikovaných učitelek. Všechny jsou odborně pedagogicky 

způsobilé k výuce na 1.st., čtyři způsobilé k výuce angličtiny.  

Pokud je zájem ze strany rodičů, pracuje na škole jako učitel nepovinného předmětu 

náboženství farář z farnosti Těšetice. 

Na případné zástupy za nemocné učitelky dochází důchodkyně. Sbor je tedy poměrně 

stabilizovaný, panuje přátelská a vstřícná atmosféra. 

 

Všechny pracovnice se pravidelně vzdělávají, účastní se seminářů DVPP jak odborných  

a jazykových, tak kurzů v rámci SIPVZ. Každá navštíví 3 - 5 akcí ročně. Se získanými poznatky 

seznamuje ostatní členky sboru. Většina absolvovala kurz nápravy specifických poruch učení  

a chování, všechny základním kurzem první pomoci. Pravidelně se zúčastňujeme metodických 

sdružení na spádové škole v Náměšti na Hané. 
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2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách. Skrze 

inovaci webových stránek školy, zřízení facebookového profilu školy a dalších projektů 

plánujeme zlepšit spolupráci rodičů se školou a touto cestou je oslovit např. pro vedení kroužků 

či jiné zájmové činnosti. 

Rodiče mají možnost školu kdykoli navštívit – před nebo po vyučování nebo po dohodě  

s vyučujícím, v době akcí pro veřejnost. 

O činnosti školy jsou také informováni prostřednictvím webových a facebookových stránek 

školy. Dobrá komunikace a spolupráce s rodiči je jedním z cílů školy. 

Dobrá je spolupráce s obcí, rada i zastupitelstvo vycházejí požadavkům školy vstříc (v rámci 

možností obce). Škola naopak pořádá různá kulturní vystoupení pro širokou veřejnost a žáci 

vystupují na akcích  Sboru pro občanské záležitosti. 

Zapojujeme se do projektových aktivit jako jsou školní projekty, celostátní projekty. 

 

Výchovně vzdělávací, kulturní a doplňkové akce, které chceme zachovat, příp. rozšířit: 

• Zapojujeme se do celostátních programů zdravé výživy a péče o tělo. 

• Účastníme se výtvarných soutěží a matematických soutěží. 

• Pořádáme tradiční veřejné vystoupení dětí – Vánoční besídky v kulturních domech ve 

Střížově nebo Ludéřově, vystoupení u Černé věže ke Dni matek, také se žáci několikrát 

ročně podílejí na kulturním vystoupení na akcích SPOZ. 

• Navštěvujeme   divadelní    představení,    výchovné    koncerty,    případně    herci  

s představením dojedou do školy. 

• Pro žáky pořádáme školní kola recitační a dopravní soutěže, na Den dětí orientační 

závod a různé tělovýchovné aktivity. 

• V rámci Dne Země seznamujeme žáky s problematikou ochrany životního prostředí a 

základy ekologie, objasňujeme smysl třídění odpadu, kompostování apod. 

Navštěvujeme ekologické centrum Sluňákov a ekocentrum IRIS. 

• Na výletech poznáváme zajímavá místa blízkého i vzdálenějšího okolí. 

• Žáci 4. roč. se účastní dopravního kurzu cyklistů, seznamují se se základními 

dopravními předpisy a absolvují jízdu zručnosti. 

• Za účasti škol z Loučan a Náměště na Hané pořádáme orientační závod a atletický 

trojboj. 

• Každoročně zveme budoucí prvňáčky, aby se podívali, jak probíhá výuka v 1. třídě. 

 

III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvořit a postupně rozvíjet klíčové kompetence  

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání. 

Vzdělávání není tedy pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků. V tomto 

vzdělávacím programu má škola žáky motivovat a podporovat k aktivnímu se učení, má učit 

řešit problémy a učit různorodé sociální dovednosti. 

V souladu s koncepcí má škola vytvářet bezpečné, příjemné a pozitivní prostředí, probouzet 

v žácích schopnost kritického myšlení a schopnost sebehodnocení, schopnost spolupráce  

a práce v týmu. 
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3.1 Zaměření ŠVP 

 

V duchu názvu ŠVP Zdravá základní škola se ztotožňujeme s cíli programu škol podporujících 

zdraví – tj. úcta ke zdraví a výchova jedince k odpovědnosti za své zdraví. Úcta k hodnotě zdraví 

je celoživotně naplňovanou hodnotou, která má význam pro každého – pro předškolní děti,  

děti školního věku, dospívající, dospělé i seniory. 

Úcta k hodnotě zdraví ve škole podporující zdraví ve vzdělávacím procesu znamená, že žák 

získá určité základní poznatky, které jsou předpokladem, že je v rámci svých věkových  

a individuálních předpokladů připraven tuto hodnotu chránit, posilovat u sebe i ve svém 

prostředí. Klíčové životní kompetence, které by člověk podporující zdraví měl dosáhnout jsou: 

• rozumí pojetí zdraví jako vzájemně se ovlivňujících složek lidské bytosti 

• uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou 

• má odpovědnost za vlastní chování a způsob života 

• posiluje duševní odolnost vůči stresům, negativním zážitkům a vlivům 

• ovládá dovednosti komunikace a spolupráce 

• dovede řešit problémy a dělat správná rozhodnutí 

• spolupodílí se na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech 

Interakční pojetí zdraví: 

1. Zdraví individuální. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je 

výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na 

úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální (holistické pojetí 

zdraví). 

2. Komunitní zdraví. Zdraví jedince je propojeno se zdravím komunity – společnosti,  

v níž žije a pracuje. 

3. Globální zdraví. Zdraví jedince, které je propojeno se zdravím jednotlivých 

společenství, v níž jedinci žijí nebo pracují. 

Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli 

přitom hraje životní styl jednotlivce a skupiny. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je 

třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují 

nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte. Tzn. tím, že dítě kolem sebe 

vidí příklady zdravého chování, a také tím, že žije ve zdravě utvářených podmínkách. 

Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Klíčovou institucí 

pro realizaci podpory zdraví je škola, kterou prochází prakticky celá populace žijící v dané zemi. 

V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vzdělávací program, školou 

organizované činnosti), a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (klima, kultura školy), se 

pedagogové snaží ovlivňovat vytyčeným směrem – k aktivnímu naplňování zásad škol 

podporujících zdraví. 

Škola a třída jsou příkladem institucionalizované komunity zřízené společností pro dosažení 

určitých cílů a založené na vzájemném prolínání skupinových rolí (žáci, učitelé, vedení školy, 

rodiče) a mezilidskými vztahy jejich nositelů. 

Jak děti, tak učitelé a provozní zaměstnanci tráví ve škole podstatnou část svého života. Škola 

se tak stává vedle rodiny nejvýznamnějším místem, kde dochází nebo naopak nedochází 

k podpoře zdraví. 

Současně školu staví její základní funkce, kterou je vzdělávání, na čelné místo mezi instituce, od 

nichž se očekává, že přispějí k řešení globálních problémů současného světa. A to přímo nebo 

tím, že potřebám světa na začátku 21. století přizpůsobí výuku. Škola se nemá pouze 

přizpůsobovat a připravovat děti na život ve světě takovém, jaký je, ale že má pomáhat 

vytvářet svět zdravější. 

Zdraví člověka i zdraví prostředí, v němž žije, je závislé na tom, jak se k nim člověk chová. Máme 
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do značné míry v rukou své vlastní zdraví a můžeme pozitivně či negativně ovlivňovat zdraví 

druhých lidí a zdraví přírody. Svou schopnost utvářet sebe sama i své okolí nevyužíváme ovšem 

vždycky k dobrému – proto se tato schopnost musí stát předmětem výchovy a vzdělávání, a to 

nejen u dětí. 

Škola by se měla otázkou zdraví zabývat z hledisek dvou obecných principů podpory zdraví: 

1. Respekt k potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa 

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce 

Přijímáme-li zdraví jako jednu z nejdůležitějších hodnot a uznáváme-li nezastupitelnou úlohu 

školy v jeho podpoře, pak podpora zdraví musí prolínat celým životem školy, napříč všemi 

předměty, a týkat se lidí ve škole. Není něčím navíc, ale stává se součástí školního kurikula 

(kurikulem rozumíme vzdělávací plán v nejširším slova smyslu zahrnující co, proč, jak, za jakých 

podmínek, kdy a s kým ve třídě co dělat). 

 

V tomto smyslu rozlišujeme dvě složky: 

1) skryté kurikulum (program, vzdělávací plán) podpory zdraví (tj. vše, co se ve škole děje, 

co se týká prostředí výuky, vztahů uvnitř školy či vztahů s jejími dalšími partnery a jejího 

působení navenek) zahrnuje tři základní oblasti života: 

a) věcné, sociální a organizační prostředí školy 

b) způsob výuky 

c) spolupráce s partnery a aktivity školy směrem k obci a okolnímu svět 

 

Tyto tři oblasti představují stěžejní zásady – pilíře pro podporu zdraví ve škole. Všechny jsou 

stejně důležité. 

2) konkrétní program výchovy ke zdravému způsobu života (tj. témata učiva). Práce  

  s tématy výchovy ke zdravému způsobu života se řídí zásadami zdravého učení a je 

propojena se všemi pilíři a zásadami podpory zdraví. 

 

Základní podmínka kvality školy: bezpečné a podnětné sociální prostředí. 

Vliv bezpečného a podnětného prostředí se projevuje v tom, že: 

o posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i učitelů k plnění úkolů 

o navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko aktuálního stresu a úzkostných stavů, posiluje 

sebedůvěru a vyrovnané sebevědomí 

o působí na žáky formativně, odnášejí si do dalšího života vzorce pro svoje sociální  

a pro-zdravotní chování 

o zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, učitelů, rodičů uvnitř i vně školy, omezuje výskyt 

zdraví škodlivých návyků a sociálně patologického chování 

 

9 zásad podpory zdraví ve škole 

 
1. pilíř: Pohoda prostředí 2. pilíř: Zdravé učení 3. pilíř: Otevřené partnerství 

1. Pohoda věcného prostředí 4. Smysluplnost výuky 8. Škola jako demokratické 

společenství 

2. Pohoda sociálního prostředí 5. Možnost výběru  

a přiměřenost výuky 

9. škola jako vzdělávací 

středisko obce 

3. Pohoda organizačního 

prostředí 

6. Spoluúčast a spolupráce ve 

výuce 

 

 7. Motivující hodnocení žáka  
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Naší snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami 

dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně  

a spokojeně. 

Chceme docílit osvojení zdravého životního stylu pro celé své osazenstvo tím, že vytvoříme 

příznivé prostředí, které podporuje zdraví, přizpůsobíme výuku a učební metody tak, aby byly 

snahy o splnění tohoto cíle úspěšné. 

 

3.1.1 Cíle základního vzdělávání 

Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva 

základní cíle – výchovný a vzdělávací. 

Cílem výchovným je naučit žáka eticky nejlepším způsobem jednat a dát mu prostor pro 

osvojení si souboru potřebných kompetencí pro takovéto jednání. 

Vzdělávacím cílem je dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných 

vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi  

a při řešení problémů. 

K naplnění těchto cílů je nutné vytvořit pozitivní atmosféru ve škole. To vyžaduje od vyučujících 

zamýšlet se nad svojí výchovnou prací a formulovat svou pedagogickou činnost  z různých 

pohledů: 

Přístup učitele k žákovi: 

▪ ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly  

a možnosti, s patřičnou pozorností 

▪ pokud se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem – vyžadovat 

důsledně, ale přátelsky dodržování základních mravních norem a jasně definovat 

základní požadavky na kázeň 

Příznivé mikroklima ve třídě se utváří: 

▪ tím, že vytvoříme přátelskou a vstřícnou atmosféru, která vybízí žáky k učení  

i  práci podle jejich zájmu a poskytuje jim čas a prostor k aktivnímu učení 

▪ tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor 

ukázat to, co si sám připravil 

▪ hodnocení výkonů a výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních  

a  jasných úkolů, na posuzování individuálních změn žáků a na pozitivně laděných 

soudech 

▪ žákům musí být dána možnost zažít úspěch, nebát se chyby, možnost uplatnit 

se v různých oborech 

Dokážeme-li dát žákům ve škole mnoho zážitků citově kladné povahy, jak si to většina z nich 

žádá, přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabydou převahu tendence 

tvůrčí – optimismus, radost, jistota. 

V naší škole by ve vyučování i mimo něj měl být prostor pro dostatek dětské radosti. 

Chceme-li vést výchovu a výuku pozitivně, vyžaduje to znalost, co a jak dělat v různých 

obdobích vývoje žáka. Předpokládá to zamýšlet se nad způsoby práce a vhodně je volit i se 

zpětnou vazbou k žákovi. 

Základní vzdělávání má tedy žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet dle věku klíčové 

kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání. 

 

3.1.2 Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 

vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, 

které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k 

posilování funkcí občanské společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové 

považovány: 
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3.1.2.1 kompetence k učení 

3.1.2.2 kompetence k řešení problémů 

3.1.2.3 kompetence komunikativní 

3.1.2.4 kompetence sociální a personální 

3.1.2.5 kompetence občanské 

3.1.2.6 kompetence pracovní 

3.1.2.7 kompetence digitální 

Tyto kompetence nejsou vzájemně izolované, ale různě se prolínají, mají nadpředmětovou 

povahu. K jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah i aktivity  

a činnosti, které ve škole probíhají, promyšleně volené a řazené postupy, tj. výchovně 

vzdělávací strategie na úrovni školy: 

 
 

Klíčové kompetence – ŽÁK Výchovně vzdělávací strategie - UČITEL 

1. Kompetence k učení 

- žák (dle svého věku) využívá 

efektivní 

- způsoby učení, je motivován  

k celoživotnímu vzdělávání se 

- samostatně pozoruje a porovnává 

- vyhledává a třídí informace 

- uvádí věci do souvislostí 

- poznává smysl a cíl učení 

 

- učitel věnuje maximální pozornost čtení s 

porozuměním, učí žáky pracovat s textem, 

vyhledávat v nich klíčová slova, myšlenky 

- opakuje se žáky systematicky a procvičuje 

probrané poznatky 

- učí žáky vyhledávat informace z různých zdrojů  

a ověřovat si správnost řešení úkolů 

2. Kompetence k řešení problémů 

- vnímá problémové situace, 

promýšlí a plánuje způsob řešení, 

využívá vlastního úsudku 

- samostatně řeší problémy 

- kriticky myslí, činí uvážlivá 

rozhodnutí, je schopen je obhájit 

- uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a činy 

 

- klade problémové otázky a úkoly, vede 

žáky k diskusi, rozhovoru o problému 

- zařazuje metody, při kterých žáci sami 

objevují, tvoří, řeší a vyslovují závěry 

- umožňuje žákům pracovat s chybou jako 

příležitostí hledat správné řešení 

3. Kompetence komunikativní 

- žák dle věku logicky formuluje  

a vyjadřuje své myšlenky a názory 

ústně i písemně 

- naslouchá a rozumí druhým, 

vhodně na ně  reaguje 

- rozumí různým typům záznamů, 

obrazů, gest, zvuků apod. 

- využívá informační a komunikační 

prostředky a technologie pro 

účinnou komunikaci se světem a 

soužití a spolupráci s ostatními 

 

- učitel ve třídě navozuje atmosféru 

bezpečné a přátelské komunikace 

- vede žáky ke slušnému, správnému 

vyjadřování 

- zařazuje metodu diskuse, vybízí žáky, aby 

kladli otázky, vyjadřovali se a obhajovali 

svůj názor 

- vytváří příležitosti k veřejné prezentaci 

svých názorů a závěrů 

  4. Kompetence sociální a personální 

- žáci dokáží spolupracovat, 

vzájemně si pomáhat, 

povzbuzovat se a oceňovat 

- dokáží řešit problémy ve 

skupině, mezi jednotlivci, řešit 

nepříjemné životní situace 

- osvojují si základy asertivního 

chování 

- učitel zadává přiměřené úkoly, vybízí žáky  

k jejich řešení 

- učí žáky na modelových situacích řešit problémy 

- vyhledává a zařazuje do výuky příklady ze 

života, literatury apod. 

- zařazuje metody dramatizace pro navozování  

a řešení různých situací 

- zadává diferencované úkoly, aby žáci zažili 

úspěch, poznali a  využili své individuální 

schopnosti 
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5. Kompetence občanské 

- dokáže respektovat přesvědčení 
druhých lidí, je schopen vcítit se do 
jejich pocitů, odmítá útlak  
a hrubost 

- chápe základní společenské 
principy a normy, je si vědom svých 
práv i povinností 

- je schopen se zodpovědně 
rozhodnout v dané situaci, 
poskytnout dle svých možností 
pomoc v krizových a život 
ohrožujících situacích 

- respektuje, chrání a oceňuje naše 
tradice a kulturní bohatství, zapojuje 
se do kulturního a sportovního dění 

- chápe základní ekologické 
souvislosti a enviromentální 
problémy, respektuje požadavky  
na kvalitní životní prostředí, pečuje  
o své zdraví 

 

- učitel se žáky vytváří kritéria chování  

a spolupráce, dbá na  dodržování 

dohodnutých pravidel 

- využívá učení pomocí napodobování, 

působení vzorů a příkladů 

- seznamuje žáky s významnými osobnostmi 

(v literatuře, besedy, setkání, rozbor 

historických dokumentů apod.) 

- vede žáky k vystupování na veřejnosti  

a reprezentaci školy, obce 

- vede žáky k pochopení historie naší země  

a utváření kladných postojů k domovu, vlasti, 

národu, k národní hrdosti 

6. Kompetence pracovní 

- žák se učí používat bezpečně  

a účinně materiály a nástroje, 

dodržovat bezpečnostní pravidla 

- učí se odvádět kvalitní práci z 

hlediska funkčnosti, hospodárnosti  

a společenského významu,  

z hlediska ochrany zdraví a životního 

prostředí 

- využívá získané znalosti dovednosti 

ke svému rozvoji a své přípravě na 

budoucnost z hlediska profesního 

zaměření 

- v podnikání chápe podstatu, cíl  

a riziko podnikatelského záměru 

 

- učitel umožňuje žákům ve výuce smysluplně 

využívat moderní informační technologie 

- zařazuje do výuky co nejvíce praktických 

činností,  vyrábí   drobné pomůcky, dárky 

apod. 

- vyžaduje dokončení každé práce v co nejvyšší 

kvalitě a daném čase 

- zadává dlouhodobé úkoly vyžadující 

organizaci a plánování (projekty) 

7. Kompetence digitální 

- žák ovládá běžně používaná 

digitální zařízení, aplikace a služby; 

využívá je při učení i při zapojení do 

života školy a do společnosti; 

samostatně rozhoduje, které 

technologie pro jakou činnost či 

řešený problém použít 

- získává, vyhledává, kriticky 

posuzuje, spravuje a sdílí data, 

informace a digitální obsah,  

k tomu volí postupy, způsoby  

a prostředky, které odpovídají 

konkrétní situaci a účelu 

- vytváří a upravuje digitální obsah, 

kombinuje různé formáty, vyjadřuje 

se za pomoci digitálních 

prostředků 

- využívá digitální technologie, aby 

si usnadnil práci, zautomatizoval 

rutinní činnosti, zefektivnil či 

zjednodušil své pracovní postupy  

 

- žáky vede k ovládání běžně používaných 

digitálních zařízení, aplikací a služeb; učí žáky 

využívat je při učení i při zapojení do života 

školy a do společnosti; vede je  

k samostatnému rozhodování, které 

technologie pro jakou činnost či řešený 

problém použít 

- učí žáky získávat, vyhledávat, kriticky 

posuzovat, spravovat a sdílet data, informace 

a digitální obsah, dohlíží na výběr postupů, 

způsobů a prostředků, které odpovídají 

konkrétní situaci a účelu 

- pomáhá vytvářet a upravovat digitální obsah, 

kombinuje různé formáty, a napomáhá 

vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků 

- motivuje k využívání digitální technologie, 

pomáhá zautomatizovat rutinní činnosti, 

vedoucí k zefektivnění a zjednodušení 

pracovních postupů 

- rozvíjí chápání významu digitálních technologií 

pro lidskou společnost 
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a zkvalitnil výsledky své práce 

- chápe význam digitálních 

technologií pro lidskou společnost, 

seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí 

jejich přínosy a reflektuje rizika 

jejich využívání 

- předchází situacím ohrožujícím 

bezpečnost zařízení i dat, situacím 

s negativním dopadem na jeho 

tělesné a duševní zdraví i zdraví 

ostatních; při spolupráci, 

komunikaci a sdílení informací v 

digitálním prostředí jedná eticky 

- dohlíží na předcházení situacím ohrožujícím 

bezpečnost zařízení i dat, situacím  

s negativním dopadem na jeho tělesné  

a duševní zdraví i zdraví ostatních; při 

spolupráci, rozvíjí komunikaci a sdílení 

informací v digitálním prostředí a motivuje  

k etickému jednání a chování 

 
 

3.2 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením 

(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním apod., žáci s vývojovými poruchami učení nebo 

chování), žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, žáci s nedostatečnou znalostí 

vyučovacího jazyka a též žáci mimořádně nadaní. 

Děti a žáci s nedostatečnou znalostí češtiny (a z odlišného kulturního prostředí, případně s jinými 

životními podmínkami) jsou rovněž považovány za děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Vztahuje se na ně § 16 školského zákona, potažmo vyhláška č. 27/2016 Sb.  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Minimální doporučená úroveň výstupů vychází z RVP ZV a přiznaných podpůrných opatření.         

Je specifikována v IVP. 

 

3.2.1 Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Jsme připraveni vzdělávat tyto žáky formou integrace do běžných tříd a vytvořit jim podmínky 

pro jejich úspěšné vzdělávání. Třídy jsou málo naplněné, takže je předpoklad pedagogické 

péče v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání a zařazení do reedukační 

péče. 

Škola zabezpečí výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Tvorba IVP a PLPP (plán 

pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. 

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí  

a dovedností. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být doplňována upravován v průběhu 

školního roku. Třídní učitel po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky. V případě 

podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího 

stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

 

3.2.2  Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Definice žáka nadaného a mimořádně nadaného se opírají o platnou legislativu a vycházejí 

z RVP. Tito žáci potřebují specifickou pomoc a péči pomoc za strany školy i rodiny především 

při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Pro stanovení mimořádného nadání je nutné se 

opírat o dlouhodobé pozorování, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, 

rozhovory se žákem i jeho rodiči, příp. o zprávu z pedagogicko-psychologické poradny. Žáci 
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mohou být nadaní celkově nebo zaměřeni pouze v určité oblasti, např. výtvarné, pohybové, 

nadaní spíše manuálně apod. Mohou se u nich ve zvýšené míře projevit výkyvy chování. 

Škola zabezpečí výuku žáků nadaných a mimořádně nadaných: Tvorba IVP a PLPP (plán 

pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. 

PLPP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči nadaného 

a mimořádně nadaného žáka. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce 

od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být doplňována 

upravován v průběhu školního roku. Třídní učitel po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka  

a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace  

o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do 

školní matriky. 

Individuální vzdělávací plán 

1. Žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadanému žákovi 

nebo žákovi, který má jiné závažné důvody (např. zdravotní), může ředitel 

školy povolit na žádost jeho zákonných zástupců individuální vzdělávací plán 

(IVP). 

2. IVP musí zachovat obsah a vzdělávání stanoveného osnovami a ŠVP. 

3. IVP musí být podepsán ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem 

nezletilého žáka. 

 

 

3.3 Průřezová témata 
 

3.3.1 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Průřezová témata nemají samostatné vyučovací předměty, ale 

jsou integrovány do jiných vyučovacích předmětů nebo jejich obsah je realizován formou 

projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 

Přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů: 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání 

Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk 2. - 3. roč., Matematika 

1. - 3. roč., Informatika 1. - 5. roč., Výtvarná výchova 4. - 5. roč. 

Sebepoznání a sebepojetí 

Přírodověda 5. r., Hudební výchova 4. - 5. r. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Přírodověda 4. - 5. roč., Tělesná výchova 1. - 5. roč. 

Psychohygiena 

Přírodověda 4. - 5. roč., Tělesná výchova 1. – 5. roč. 

Kreativita 

Matematika 1. – 5. roč. , Hudební výchova 1. – 5.   roč., Výtvarná výchova 1. – 5.   roč., 

Tělesná výchova 4. -5. roč., Český jazyk 1. – 3. roč. 
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Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

Vlastivěda 4. roč.  

Mezilidské vztahy 

Český jazyk 2. – 3. roč. , Prvouka 2. – 3. roč., Přírodověda 5. roč. 

Komunikace 

Český jazyk 2. – 5. roč. 

Kooperace a kompetice 

Tělesná výchova 1. – 5. roč. 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Český jazyk 4. – 5. roč., Matematika 4. - 5. roč., Prvouka 1. - 3. roč. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Vlastivěda 4. - 5. roč. 

 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 

Vlastivěda 4. roč. 

Formy participace občanů v politickém životě 

Vlastivěda 4. a 5. roč. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Vlastivěda 4. a 5. roč. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Evropa a svět nás zajímá 

Vlastivěda 5. roč., Hudební výchova 4. – 5. roč. 

Objevujeme Evropu a svět 

Anglický jazyk 4. – 5. roč., Informatika 4. - 5. roč. 

Jsme Evropané 

Vlastivěda 5. roč. 

 

Multikulturní výchova 

Kulturní diference  

Hudební výchova 4. - 5. roč. 

 Lidské vztahy 

Hudební výchova 4. - 5. roč. 

Etnický původ 

Vlastivěda 4. - 5. roč, Informatika 4. - 5. roč. 
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Multikulturalita 

Anglický jazyk 4. - 5. roč. 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy 

Přírodověda 4. - 5. roč. 

Základní podmínky života 

Přírodověda 4. - 5. roč., Pracovní činnosti 3. roč.  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přírodověda 4. - 5. roč. 

Vztah člověka k prostředí 

Vlastivěda 4. - 5. roč., Přírodověda 4. roč. , Tělesná výchova 4. - 5. roč. 

 

Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Výtvarná výchova 4. -5. roč. 
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IV. UČEBNÍ PLÁN 
 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Minimální 

časová 

dotace 

Disponibilní 

časová 

dotace 

 1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 7+2 7+3 7+3 6 + 1 6 + 1 33 +10 

Anglický 

jazyk - - 3 3 3 9  

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 
 

4 

 

4+1 

 

4 + 1 

 

4+1 

 

4 + 1 

 

20 

 

+4 

Informatika Informatika - - - 1 1 2  

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2 - - 6  

Přírodověda - - - 1 2 3  

Vlastivěda - - - 2 1+1 3 +1 

Umění a  

 kultura 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 7  

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 1 5  

Týdenní hodinová dotace 

a disponibilní hodiny 18+2 18+4 21+4 23+2 23+3 103 +15 

Celkový týdenní počet 

hodin 20 22 25 25 26 118  
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V. UČEBNÍ OSNOVY 
 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom 

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

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

a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako 

cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 

1. - 3. ročník – vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk 

a ve 3. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk. 

4. - 5. ročník – vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětů český jazyk a anglický 

jazyk. 

V odborných publikacích (Cummins, 2000) se uvádí, že komunikativní znalost jazyka si žák osvojí 

za jeden až dva roky, akademickou znalost, která mu umožní psát slohové cvičení na úrovni 

rodilého mluvčího, až za sedm let. V případě neznalosti nebo minimální znalosti jazyka je nezbytné 

bez odkladu a v nejkratší možné době začít žákovi poskytovat jazykovou podporu  

v češtině, ať již formou intenzivní jazykové přípravy podle § 20 školského zákona, tj. bez nutnosti 

jeho vyšetření v ŠPZ, nebo ve formě podpůrných opatření podle § 16 školského zákona – zejména 

podpůrného opatření posílení výuky českého jazyka jako cizího (druhého) jazyka.“  

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-pro-poskytovani-sluzeb-skolskych   

 

Charakteristika vyučovacího předmětu v 1. období - 1.- 3. ročník 

Cíle výuky jsou naplňovány: 

1. jazykovou výchovou 

2. psaním 

3. čtením a literární výchovou 

4. komunikační a slohovou výchovou 

V hodinách českého jazyka nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, 

literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou posloupnost a propojenost těchto 

složek českého jazyka. Při vhodných příležitostech lze složky českého jazyka zpestřit dramatickou 

výchovou. S vyučováním českého jazyka v 1.-3. ročníku jsou spojeny počátky prvoučného 

vyučování. Zkušenosti žáků získané pozorováním přírody a života lidí se prohlubují čtením 

uměleckých textů. Myšlení a řeč žáků se přitom rozvíjí v souladu s rozvojem fantazie, citů, 

vůle a smyslu pro krásu. 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk ve 2. období - 4.- 5. ročník 

Cíle výuky jsou naplňovány: 

1. jazykovou výchovou 

2. komunikační a slohovou výchovou 

3. literární výchovou 

Výuka českého jazyka podporuje probouzení a rozvíjení duševního života žáků. V průběhu  

2. vzdělávacího období dbáme na dostatek příležitostí, aby žáci hovořili, diskutovali, vyjadřovali 

se k tomu, co dělají a spolupracovali. Dbáme na to, aby žáci četli správně a s porozuměním. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

• rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

• předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání 

v jiných oblastech 

• vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

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

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

Kompetence k řešení problémů 

• Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy, 

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

Kompetence komunikativní 

• Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, 

• nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, 

• pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, 

• vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. 

Kompetence sociální a personální 

• Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci 

celé třídy, 

• vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. 

Kompetence občanské 

• Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, 

podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. 

Kompetence pracovní 

• Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, 

• vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 

Kompetence digitální 

• vyhledáváme informace v různých digitálních zdrojích 

• v internetové jazykové příručce ověřujeme správný pravopis určitého jevu 

• posuzujeme důvěryhodnost informací, pravdivost tvrzení, odlišujeme emotivnost textů 

od faktů 

• ukládáme získané informace pro snadné znovuvyužití formou záložek nebo aplikací. 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

 Období: 

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

 

plynule čte s porozuměním 

texty  přiměřeného rozsahu  

a náročnosti 

četba uměleckých, 

populárních a  naukových 

textů s důrazem na 

upevňování čtenářských 

dovedností a návyků 

uplatnění přirozené intonace 

 

 

3. 

Osobnostní a 

sociální výchova – 

osobnostní rozvoj –   

rozvoj  schopnosti 

poznávání 

porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

praktické naslouchání 

komunikační dovednosti: 

omluva, žádost, vzkaz 

 

1. - 3. 
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respektuje základní 

komunikační pravidla rozhovoru 

mluvený projev 

role mluvčího a posluchače 

mimo verbální prostředky 

 

2. - 3. 

Osobnostní a 

sociální výchova – 

sociální rozvoj – 

mezilidské vztahy, 

komunikace 

pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou  nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

základy techniky mluveného 

projevu 

 

3. 

 

v krátkých mluvených 

projevech  správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči 

správné dýchání, tvorba hlasu, 

vhodná intonace a tempo řeči 

 

1. - 3. 

 

volí vhodné verbální i 

nonverbální  prostředky řeči v 

běžných školních i mimoškolních 

situacích 

 

základní komunikační pravidla 

 

2. - 3. 

 

na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev 

souvislý jazykový projev 

využívání jednoduché osnovy 
3. 

zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

dodržování hygienických 

návyků správného psaní 
1.- 3. 

 

píše správné tvary písmen  

a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky; kontroluje 

vlastní písemný projev 

automatizace psacího pohybu 

odstraňování nedostatků 

písemného projevu 

 

3. 

 

 

píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

žánry písemného 

projevu: adresa, 

pozdrav, popis 

 

2. - 3. 

 

seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle 

nich jednoduchý příběh 

vyprávění pohádky, povídky,  

souběžnost textu s ilustrací 

 

2. - 3. 

Osobnostní  

a sociální výchova – 

osobnostní  rozvoj - 

kreativita 

rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na 

hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky 

 

hláskosloví, stavba slov, 

nauka o slově 

 

1. - 2. Osobnostní  

a sociální výchova – 

rozvoj  schopnosti 

poznávání, paměti 

a soustředění 
porovnává významy slov, 

zvláště slova opačného 

významu a slova významem 

souřadná, nadřazená  

a podřazená, vyhledává v 

textu slova příbuzná 

slova nadřazená, podřazená, 

souřadná a slova opačného 

významu 

 

vyjmenovaná slova a slova k 

nim  příbuzná 

2. - 3. 

porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu - děj, 

věc, okolnost, vlastnost 

poznávání a rozlišování 

některých slovních druhů 

 

2. - 3. 

 

rozlišuje slovní druhy v 

základním tvaru 
ohebné a neohebné slovní 

druhy 

2. - 3. 

užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných 

jmen a sloves 

souvislé vyjadřování, správné 

kladení otázek 

2. - 3.  
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spojuje věty do jednodušších 

souvětí vhodnými spojkami  

a jinými spojovacími výrazy 

věta a souvětí 

spojky a jejich funkce, 

spojovací výrazy 

2. - 3.  

rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové  

i zvukové prostředky 

druhy vět podle postoje 

mluvčího volba vhodných 

jazykových prostředků 

2. - 3.  

odůvodňuje a píše správně: 

i,í/y,ý po tvrdých a měkkých 

souhláskách i po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných 

slovech; slova se skupinami dě, 

tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s 

ú/ů; velká písmena na začátku 

věty a v typických případech 

vlastních  jmen osob, zvířat  

a místních pojmenování 

znalost správného pravopisu 

dle očekávaného výstupu 

2. - 3.  

čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřeného věku 

přednes vhodných literárních 

textů 

1. - 3. Osobnostní a 

sociální výchova – 

osobnostní    rozvoj - 

kreativita 

vyjadřuje své pocity  

z přečteného textu 

vyjádření svého postoje k 

přečtenému textu 

3.  

rozlišuje vyjadřování v próze  

a poezii, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

základní literární pojmy, literární 

druhy a žánry 

3.  

pracuje tvořivě s literárním  

textem podle pokynů učitele  

a podle svých schopností 

volná reprodukce 

přečteného, dramatizace, 

výtvarný doprovod 

1. - 3.  

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

žák čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

uvědomělé plynulé čtení 

přiměřeně náročných textů 

tiché čtení s porozuměním 

4. - 5.  

rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro 

daný věk, podstatné informace 

zaznamenává 

vyhledávání klíčových slov, 

pozorné vnímání podrobností  

a   hledání jejich významu  

v celku 

4. – 5.  

posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

orientace v textu 4. - 5.  

reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje 

si z něj podstatná fakta 

vystižení jádra sdělení 

orientace v naučných 

textech      přiměřených věku 

4. - 5.  
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vede správně dialog, 

telefonický rozhovor, zanechá 

vzkaz na záznamníku 

pravidla dialogu 4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova – 

sociální  rozvoj - 

komunikace 

rozpoznává manipulativní  

komu nikaci v reklamě 

porovnávání názorů, 

tolerance  řešení konfliktních 

situací 

4. - 5. Mediální výchova – 

fungování a vliv 

médií ve společnosti 

volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy, a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

členění vět, frázování, síla  

a  barva hlasu 

4. - 5.  

rozlišuje spisovnou  

a nespisovnou výslovnost  

a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace 

spisovná, hovorová  

a nespisovná  mluva 

4. - 5.  

rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

spisovné tvary slov v psaném 

a mluveném projevu 

4. - 5.  

píše správně po stránce 

obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

orientace ve stavbě textu 

členění na odstavce 

4. - 5.  

sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný projev  

s dodržením časové 

posloupnosti 

pravidla sestavování 

osnovy  

členění příběhu 

4. - 5.  

porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo 

podobného významu a slova 

vícevýznamová 

význam slov, slova 

jednovýznamová a 

mnohovýznamová, slova 

opačného a stejného 

významu 

4. - 5.  

rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou  

a koncovku 

stavba slova 4. - 5.  

Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Období: 

2. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

určuje slovní druhy plnový- 

znamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech 

ve svém mluveném projevu 

slovní druhy a jejich 

třídění tvary slov 

mluvnické kategorie sloves a 

podstatných jmen 

4. - 5.  

vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje 

základ věty 

práce s větou 4. - 5.  

odlišuje větu jednoduchou  

a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

výstavba věty, základní 

větné členy 

věta jednoduchá, souvětí 

smysluplné uspořádání vět 

jednoduchých do souvětí 

4. - 5.  
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užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

rozmanité spojovací výrazy 4. - 5.  

píše správně i/y ve slovech  

po obojetných souhláskách 

vyjmenovaná slova, práce se 

skupinami slov s y/ý uvnitř slov, 

hledání a dotváření slov 

příbuzných 

píše správně koncovky 

podstatných jmen 

píše správně koncovky 

přídavných jmen 

4. - 5.  

zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

shoda přísudku s podmětem 5.  

vyjadřuje své dojmy z četby  

a zaznamenává je 

zážitkové čtení a naslouchání 4. - 5.  

volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

tvořivé činnosti s literárním 

textem, volná reprodukce, 

dramatizace   textu,     

ilustrace k přečtenému, 

vystižení děje 

4. - 5.  

rozlišuje různé typy uměleckých 

textů 

druhy a žánry dětské literatury 4.  

literatura umělecká a věcná 

literatura v proměnách času 

lidová slovesnost 

5.  

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Období: 

2. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá 

elementární literární pojmy 

literární pojmy 

přirovnávání, básnické 

výrazy verš, rým 

4. - 5.  

propojuje somatické dovednosti 

a  kombinuje je za účelem 

vyjádření vnitřních stavů  

a emocí vlastních i určité 

postavy 

psychosomatické dovednosti 

(práce s dechem, správné 

tvoření hlasu, držení těla, 

verbální a neverbální 

komunikace) 

4. - 5.  

pracuje s pravidly hry a jejich 

variacemi, dokáže vstoupit do 

role a v herní situaci přirozeně  

a přesvědčivě jednat 

herní dovednosti (vstup do 

role) 

sociálně komunikační 

dovednosti 

dodržování pravidel hry 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova –  

morální  rozvoj – 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

pracuje ve skupině na vytvoření 

menšího inscenačního tvaru  

a využívá přitom různých 

výrazových prostředků 

dramatická situace, příběh 

(řazení situací v časové 

následnosti) 

4. - 5.  
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prezentuje inscenační tvar před 

spolužáky a na základě 

sebereflexe a reflexe spolužáků 

a učitele na něm dále pracuje, 

sleduje a hodnotí prezentace 

svých spolužáků 

rozpoznává témata a konflikty  

v situacích, nahlíží na ně z pozic 

různých postav, zabývá se 

důsledky jednání postav 

náměty a témata v 

dramatických  situacích 

typová postava - 

charakteristika 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova – 

sociální   rozvoj – 

komunikace 

reflektuje svůj zážitek  

z dramatického díla, rozlišuje na 

základě vlastních zkušeností 

základní divadelní druhy 

základní stavební prvky 

dramatu současná 

dramatická umění a  média 

zákl. divadelní druhy 

4. - 5.  

 

 

5.1.2 Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných 

konverzační frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak 

schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou 

deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů 

říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme 

teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura (např. 

časování sloves). 

Anglický jazyk je vyučován ve 3.-5. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 

vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace 

při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto 

klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části 

vzdělávacího předmětu. 

Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí 

zejména strategie, které mají žákům umožnit: 

Kompetence k učení 

• Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život, 

• propojovat probraná témata a jazykové jevy, 

• učí se samostatně odstraňovat problémy při komunikaci v angličtině. 

Kompetence k řešení problémů 

• Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 

• nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem, 

• naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 

Kompetence komunikativní 

• Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, 

• umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky, 

• rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce, 

• využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu. 
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Kompetence sociální a personální 

• V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, 

• dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, 

• spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. 

Kompetence občanské 

• Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky 

našimi, 

• umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících 

zemí a České republiky. 

Kompetence pracovní 

• Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, 

• využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí. 

Kompetence digitální 

• vyhledává a přehrává výslovnost daného výrazu 

• využívá online editory s opravou gramatiky a pravopisu 

• pracuje s prostředky digitálních technologií, jako je interaktivní tabule, elektronická 

učebnice 

 

 

Oblast:  

Jazyk a jazyková  

komunikace 

 

Předmět:  

Anglický jazyk 

 Období: 

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

 slovní zásoba z tematických 

celků, základní fonetické 

značky 

  

 tematické okruhy:   

 abeceda,číslovky 1-12   

rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

základní barvy  

školní potřeby a třída 

domácí zvířata 

nálady a pocity 

 

 

 

 

3. 

 

rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

obličej a tělo 

rodina, můj pokoj 

oblečení 

dětské nápoje a jídlo 

 

  

 

Osobnostní  

a sociální výchova – 

sociální rozvoj - 

komunikace 

 hračky   

 osobní údaje   

 dny v týdnu   
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rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 

zopakuje a použije slova  

a slovní    spojení, se kterými se  

v průběhu  výuky setkal 

 

pozdravy a rozloučení, 

představování se, vyjádřit 

souhlas a nesouhlas, sdělení 

záliby, reakce na pokyny, 

básničky , říkanky, písničky 

 

 

 

3. 

 

 používání slovníku s výslovností   

 psaní tematické slovní zásoby  

 čtení jednoduchých textů  

přiřadí mluvenou a psanou 

podobu  téhož slova či slovního 

spojení 

jazykové prostředky 

otázka, odpověď , 

zápor 

 

rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, 

který je  pronášen    pomalu,     

zřetelně    a s pečlivou 

výslovností, pokud má  k 

dispozici vizuální oporu 

 

 

píše slova a krátké věty na 

základě textové a vizuální 

předlohy 

člen neurčitý 

množné číslo  

vyjádření libosti a nelibosti  

rozkazovací způsob 

  

 osobní zájmena 

 

předložky místa 

 

 

 

 

 

 

3. 

 pravopis  

 přídavná jména  

 osobní zájmena  

 sloveso have got  

 základní číslovky  

 práce se slovníkem  

Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Období:   

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

pořádek slov ve větě 

odlišnosti českého  

a anglického slovosledu 

četba autentického textu – 

volný překlad 

vybaví si a používá slovní 

zásobu daného tématu 

4. - 5. Multikulturní 

výchova – 

multikulturalita 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských  

a globálních 
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vyhledá potřebnou informaci  

v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným 

tématům 

 

rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

slovní zásoba z tematických 

celků (domov, rodina, škola, 

volný čas, povolání, jídlo, 

oblékání, nákupy, bydliště, 

dopravní prostředky, 

kalendářní  rok, roční období, 

měsíce, dny  v týdnu, hodiny, 

zvířata, příroda,  počasí) 

četba a poslech autentického 

textu 

práce s internetem, chápání 

slov v kontextu 

4. - 5. souvislostech- 

objevujeme Evropu 

a svět 

 

vyhledá v jednoduchém textu 

potřebnou informaci a vytvoří 

odpověď na otázku 

čte krátké jednoduché texty, 

fonetický zápis, vázání slov, 

znělost a neznělost (základní 

slovní zásoba) 

4. - 5.  

odvození významu slova  

 z kontextu 

4. - 5. 

 mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy vět 

  

 porovnání zvyků a tradic  

v ČR a v anglicky mluvících 

zemích 

  

 orientuje se v anglické 

abecedě, používá dvojjazyčný 

slovník 

4. - 5.  

napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech  

z oblasti svých zájmů  

a každodenního života 

vyplní své základní údaje do 

formuláře 

jednoduchá sdělení – omluva, 

žádost, adresa, blahopřání, 

pozdrav a dopis z prázdnin 

tvorba množného čísla 

podstatných jmen, 

přivlastňovací a ukazovací 

zájmena, určení polohy 

předmětů 

4. - 5.  

reprodukuje ústně i písemně 

obsah   přiměřeně obtížného 

textu a jednoduché 

konverzace 

reprodukce a dramatizace 

obsahu textu 

zásoba z tematických celků 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

– rozvoj  

komunikace 

obměňuje krátké texty se 

zachováním smyslu textu 

při obměňování textu využívá 

známou slovní zásobu, fráze  

a spojení 

4. - 5.  

 tvoření slov, slova stejného  

a opačného významu, doplní 

text podle kontextu, seřadí 

věty podle obsahu 
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aktivně se zapojí do 

jednoduchých rozhovorů 

sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho  samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

pravidla komunikace  

v běžných každodenních 

situacích – pozdrav, 

poděkování, představení 

reakce na otázky, čas a směr, 

cesta 

4. - 5.  

 

 

5.2 Matematika a její aplikace 
 

5.2.1 Matematika 

Vzdělávací oblast je v 1.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

matematika. 

Charakteristika vyučovacího předmětu v období 1. - 3. ročník 

Předmět matematika je tvořen čtyřmi tematickými okruhy: 

1. číslo a početní operace 

2. závislosti, vztahy a práce s daty  

3. geometrie v rovině a prostoru  

4. slovní úlohy 

Matematika v tomto období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, klade základy logického 

úsudku. 

Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí důslednost, tvořivost, 

sebedůvěru, sebekontrolu aj. 

Charakteristika vyučovacího předmětu ve 2. období 4. - 5. ročník 

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi tematickými okruhy: 

1. číslo a početní operace 

2. závislosti, vztahy a práce s daty 

3. geometrie v rovině a v prostoru 

4.  slovní úlohy 

V druhém období se zdůrazňuje v matematice to učivo, které má význam pro praktický život žáků 

a pro jejich další vzdělávání. K matematickému učivu se váže schopnost žáků užívat jednoduché 

úsudky pro řešení slovních úloh z praktického života. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

• učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky 

• zdokonaluje grafický projev prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh 

• rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné 

argumentaci 

Kompetence k řešení problémů 

• učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 

• učí se sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

• učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení 

• učí se odhadování výsledku, volbě správného postupu, vyhodnocování správnosti 

výsledku 

Kompetence komunikativní 

• učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
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symboliky 

Kompetence sociální a personální 

• vést ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím 

řešení matematických problémů 

• vést ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu 

Kompetence občanská 

• vést ke kritickému myšlení při zpracovávání informací 

• učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních 

• vést k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa 

Kompetence pracovní 

• vést k vytváření matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 

• učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

Kompetence digitální 

• vyhledáváme na internetu reálné údaje 

• získáváme data jako zdroj v různých aktivitách 

• používáme tabulky dat 

• vyhodnocujeme dataučí se využívat matematické poznatky a dovednosti v 

praktických činnostech 

 

Oblast:  

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

 Období:   

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

používá přirozená čísla k 

modelování reálných situací, 

počítá  předměty v daném 

souboru 

 

vytváří soubory s daným 

počtem  prvků 

 

 

počítání prvků daného souboru 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní 

rozvoj - rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

čte, zapisuje a porovnává 

přirozená  čísla do 1000, užívá  

a zapisuje vztah rovnosti  

a nerovnosti 

čtení a zápis čísel 

porovnávání čísel 

 

1. - 3. 

 

užívá lineární uspořádání; 

zobrazí  číslo na číselné ose 

orientace na číselné ose 

porovnávání čísel pomocí 

číselné osy 

zápis čísla v desítkové soustavě 

 

1. - 3. 

 

provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly 

sčítání a odčítání v daném 

oboru 

násobení a dělení v oboru 

malé  násobilky 

 

1. – 3. 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých  

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

řešení slovních úloh z běžného 

života 

 

1. - 3. 

Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní  

rozvoj - 

kreativita 

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek 

času 

čtení časových údajů 

časové jednotky 
2. - 3. 
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popisuje jednoduché 

závislosti z   praktického života 

sledování jednoduchých 

závislostí 
1. - 3. 

 

 

doplňuje tabulky, 

schemata, posloupnosti 

čísel 

číselná osa 

užívání soustavy souřadnic 

práce s údaji (jízdní řád, 

tabulky) 

 

2. - 3. 

 

rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa; nachází v realitě  jejich 

reprezentaci 

vyhledávání určitých tvarů  

v okolí 

třídění předmětů podle 

tvaru 

 rovinné útvary 

 

 

1. 

 

 základní útvary v rovině a 

prostoru 
2. - 3. 

 

porovnává velikost útvarů, 

měří a  odhaduje délku úsečky 
měření délky úsečky 2. - 3. 

 

rozezná a modeluje 

jednoduché  souměrné 

útvary v rovině 

modelování geometrických 

tvarů 
1. - 3. 

 

 

 

 

Oblast:  

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy : Učivo Ročník Průřezová témata 

využívá při pamětném  

i písemném počítání 

komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

principy asociativnosti a 

 komutativnosti 

4. - 5.  

provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených 

čísel 

sčítání a odčítání čísel  do  

100 000 

velká násobilka 

písemné násobení 

jednociferným a dvojciferným 

číslem 

dělení jednociferným číslem 

dělení se zbytkem v oboru 

přirozených čísel 

4.  

sčítání a odčítání čísel do 

milionu 

písemné násobení 

jednociferným až čtyřciferným 

číslem 

dělení dvojciferným číslem 

5.  

zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací  

v oboru  přirozených čísel 

zaokrouhlování na 1000, 100, 10 

kontroly výpočtů 

4.  

zaokrouhlování na 1000 000, 

100 000, 10000 

kontroly výpočtů 

5.  
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řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní 

operace  v celém oboru 

přirozených čísel 

slovní úlohy s jednou a se 

dvěma operacemi 

rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

– morální rozvoj 

– řešení 

problémů  

a  rozhodovací 

dovednosti 

modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku 

porovná, sčítá a odčítá zlomky 

se stejným jmenovatelem v 

oboru kladných čísel 

zlomky 4. - 5.  

přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty 

desetinná čísla 5.  

porozumí významu znaku „-„ pro 

zápis celého záporného čísla  

a toto číslo vyznačí na číselné 

ose 

celá čísla a  jejich z   názornění 

(číselná osa, teploměr) 

5.  

vyhledává, sbírá a třídí data práce s daty hotovostní  

a bezhotovostní  forma peněz, 

způsoby placení; 

4. - 5.  

Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období:  

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

 banka jako správce peněz, 

úspory, půjčky 

  

čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy 

diagramy, grafy, tabulky, 

jízdní řády 

4. - 5.  

narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnici), 

užívá jednoduché konstrukce 

práce s geometrickými útvary 

rýsování rovnostranného 

a rov noramenného trojúhelníku 

4. - 5.  

sčítá a odčítá graficky úsečky; 

určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran 

délka úsečky, jednotky délky a 

jejich převody, obvod mnoho- 

úhelníku, obrazce 

 

4. - 5. 

 

sestrojí rovnoběžky a kolmice 
rovnoběžky, různoběžky, 

kolmice 
4. - 5. 

 

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

obsah čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku jednotky obsahu 

 

5. 

 

rozpozná a znázorní ve 

čtvercové  síti jednoduché osově  

souměrné   útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním 

papíru 

 

osová souměrnost 

 

4. - 5. 
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řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení 

je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech  

a algoritmech školské 

matematiky 

slovní úlohy s netradičními 

postupy číselné a obrázkové 

řady, magické čtverce 

 

 

4. - 5. 

 

Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní rozvoj 

- kreativita 

 

 

5.3 Informatika 
 

5.3.1 Informatika 

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 

porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při 

kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání 

řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich 

interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci 

přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak 

k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému  

a etickému užívání. Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, 

experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a 

informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci 

rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném 

programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také společně s ostatními 

obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi 

pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů. Součástí je i bezpečné 

zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového 

chování. 

 

 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

vede žáka k:  

• systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 

• nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 

• ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším 

výsledkům než samostatná práce 

• porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich 

organizace 

• rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho 

obhajování pomocí věcných argumentů 

• komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 

• standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci 

• posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování  

v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, 

environmentálních a kulturních souvislostech 

• nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty  

a vypořádání se s problémy s otevřeným koncem 

• otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 
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Oblast: 

Informatika 

Předmět: 

Není samostatný 

předmět, práce 

s počítačem je začleněna do 

předmětů 

Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Anglický jazyk 

 Období:  

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché 

a vhodné cesty 

základní funkce počítače 

práce s myší a klávesnicí 

1. - 3. Osobnostní a sociální 

výchova - rozvoj 

schopnosti poznávání 

komunikuje pomocí internetu či 

jiných běžných zařízeních 

výukové programy  

a jednoduché  počítačové 

hry 

1. - 3.  

vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách  

a databázích 

práce s informací, její 

vyhledávání 

2. - 3.  

 

 

Oblast:  

INFORMATIKA (dle RVP pro ZV 2021) 

Předmět:  

Informatika 

Ročník: 4. 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata, 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Žák: 

I-5-1-01 

- uvede příklady dat, která ho 

obklopují a která mu mohou 

pomoci lépe se rozhodnout; 

vyslovuje odpovědi na základě 

dat 

I-5-1-02 

- popíše konkrétní situaci, určí, co k 

ní již ví, a znázorní ji 

- sdělí informaci obrázkem 

- předá informaci zakódovanou 

pomocí textu či čísel 

 

I-5-1-03 

- vyčte informace z daného 

modelu 

- pomocí grafu znázorní vztahy 

mezi objekty 

- pomocí obrázku znázorní jev 

- pomocí obrázkových modelů řeší 

zadané problémy  

 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Žák: 

I-5-2-01 

- sestavuje a testuje symbolické 

 

 

 

graf, hledání cesty 

 

schémata, obrázkové 

modely 

 

model 

 

piktogramy, emodži 

 

kód 

 

přenos na dálku, šifra 

 

pixel, rastr, rozlišení 

 

tvary, skládání obrazce 

 

 

 

 

 

 

řešení problému krokováním 

- postup, jeho jednotlivé 

kroky, vstupy, výstupy a 
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zápisy postupů 

- sestaví robota podle návodu 

I-5-2-02 

- popíše jednoduchý problém, 

navrhne a popíše jednotlivé 

kroky jeho řešení  

- rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování, stanoví, co 

se bude opakovat a kolikrát 

- rozpozná, jestli se příkaz umístí 

dovnitř opakování, před nebo za 

něj 

- vytváří, používá a kombinuje 

vlastní bloky 

- přečte zápis programu a vysvětlí 

jeho jednotlivé kroky 

I-5-2-03 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program; rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování  

a připravené podprogramy 

- úprava kroků v postupu, algoritmu 

- sekvence, opakování, částečně 

podprogramy. 

I-5-2-04 

- ověří správnost jím navrženého 

postupu či programu, najde a 

opraví v něm případnou chybu 

- přečte zápis programu a vysvětlí 

jeho jednotlivé kroky 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Žák: 

I-5-3-01 

- v systémech, které ho obklopují, 

rozezná jednotlivé prvky a vztahy 

mezi nimi 

- nalezne ve svém okolí systém a 

určí jeho prvky 

- určí, jak spolu prvky souvisí 

I-5-3-02 

- pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Žák: 

I-5-4-01 

- najde a spustí aplikaci, pracuje s 

daty různého typu 

- pojmenuje jednotlivá digitální 

zařízení, se kterými pracuje, 

vysvětlí, k čemu slouží 

- vysvětlí, co je program a rozdíly 

mezi člověkem a počítačem 

- edituje digitální text, vytvoří 

různé formy zápisu pomocí 

obrázků, značek symbolů či 

textu 

 

 

 

Procvičují se koncepty: 

sekvence příkazů, 

opakování jednoho 

příkazu, opakování více 

příkazů, jednoduchý 

podprogram. 

 
Využívají se prostředí: šipky 

(krokování), píseň, puzzle, 

razítka. 

 

čtení programů 

programovací projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítač a síť 

 

bezpečnost a síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitální zařízení 

zapnutí/vypnutí 

zařízení/aplikace 

ovládání myši 

kreslení čar, vybarvování 

používání ovladačů 

ovládání aplikací (schránka, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ - ekosystémy 
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obrázek 

- přehraje zvuk či video 

- uloží svoji práci do souboru, 

otevře soubor 

- používá krok zpět, zoom 

- řeší úkol použitím schránky 

- dodržuje pravidla a pokyny při 

práci s digitálním zařízením 

I-5-4-02 

- propojí digitální zařízení, uvede 

možná rizika, která s takovým 

propojením souvisejí 

- uvede různé příklady využití 

digitálních technologií 

v zaměstnání rodičů 

- najde a spustí aplikaci, kterou 

potřebuje k práci 

- propojí digitální zařízení a uvede 

bezpečnostní rizika, která 

s takovým propojením souvisejí 

- pamatuje si a chrání své heslo, 

přihlásí se ke svému účtu a 

odhlásí se z něj 

- při práci s grafikou a textem 

přistupuje k datům i na 

vzdálených počítačích a spouští 

online aplikace 

-  

I-5-4-03 

- dodržuje bezpečnostní a jiná 

pravidla pro práci s digitálními 

technologiemi 

- dodržuje pravidla a pokyny při 

práci s digitálním zařízením 

- rozpozná zvláštní chování 

počítače a případně přivolá 

pomoc dospělého 

- pamatuje si a chrání své heslo, 

přihlásí se ke svému účtu  

a odhlásí se z něj 

krok zpět, zoom) 

kreslení bitmapových 

obrázků 

psaní slov na klávesnici 

editace textu 

ukládání práce do souboru 

otevírání souborů 

přehrávání zvuku 

příkazy a program 

 

 

přínosy digitálních 

technologií, rizika digitálních 

technologií, základy 

bezpečného a etického 

chování. 

 

 

využití digitálních technologií 

v různých oborech 

 
počítačová data, práce se 

soubory 

 
propojení technologií, 

internet 

 
úložiště, sdílení dat, cloud, 

mazání dat, koš 

 
technické problémy a 

přístupy k jejich řešení 

 

 

ergonomie, ochrana 

digitálního zařízení a  zdraví 

uživatele 

 

 

 

Oblast: 

Informatika (pro šk. rok 

2022/23 zůstalo dle 

původního RVP) 

Předmět: 

Informatika 

Období: 

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho 

nejběžnější periferie 

ovládání počítače,  popis 

součástí, tisk a ukládání 

dokumentů na  lokální disk 

orientace na klávesnici 

5.  
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respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware i software  

a postupuje  poučeně v 

případě jejich závad 

pravidla práce s počítačem 

virové zabezpečení 

legálnost software 

5.  

chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

souborová struktura počítače, 

rozdíl mezi souborem  

a složkou 

možnosti ukládání souborů, 

kopírování a mazání souborů 

a složek 

5.  

při vyhledávání na internetu 

používá jednoduché  

a vhodné cesty 

ovládání internetového 

prohlížeče 

nejznámější vyhledávací 

portály 

5. Výchova k myšlení  

v evropských   

a  globálních 

souvislostech  - 

objevujeme Evropu  

a  svět 
vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách  

a databázích 

využití vyhledávače google 5. 

 práce se školní knihovnou, 

rejstřík 

5.  

komunikuje pomocí internetu 

či jiných běžných 

komunikačních zařízení 

zřízení a údržba emailové 

adresy na veřejném serveru, 

odesílání a příjem emailu, 

práce s adresářem 

chat, telefonování 

5.  

pracuje s textem  

a obrázkem v textovém  

a grafickém editoru 

základní ovládání programu 

Word, nebo jiného textového 

editoru 

5. Multikulturní výchova  

-  lidské vztahy, etnický 

původ 

práce se souborem, otevření, 

zavření, uložení a tisk 

dokumentu 

5. 

psaní a mazání textu 5.  

formát písma, odstavce 5. 

vkládání a základní úprava 

obrázků 

5. 

kopírování textu a obrázků 5. 

práce s vice otevřenými 

dokumenty 

5. 

kopírování mezi internetem  

a  textovým editorem 

5.  

základy tvorby referátu  

a   typografická pravidla 

5. 

ovládá a aktivně využívá 

výukové  programy 

práce s výukovými programy 5. 
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5.4 Člověk a jeho svět 
 

5.4.1 Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 

Vzdělávací oblast je v 1. - 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

prvouka. 

Vzdělávací oblast je  ve 4. - 5. ročníku realizována  prostřednictvím vyučovacích předmětů 

přírodověda a vlastivěda. 

Charakteristika vyučovacího předmětu v 1. období 1. - 3. ročník 

Výuka prvouky v prvním období ve spojení s ostatními předměty uplatňuje v rozsahu přiměřeném chápání 

žáků tohoto věku prvky environmentální výchovy. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění 

světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, 

jeho přednostem i problémům, včetně situací ohrožení a ochrany člověka při mimořádných událostech. 

Žáky vedeme k citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, k obci, její minulosti a přítomnosti. 

Učí se různé základní dopravní situace, znát bezpečnou cestu do školy a základní pravidla silničního 

provozu. Umět vyhodnotit rizika a nebezpečí v silničním provozu, znát dobře roli chodce a cyklisty v silničním 

provozu a seznamovat se s první předlékařskou pomocí. Brát ohled na ostatní. 

Žákům dáváme příležitost k tomu, aby si uvědomili propojenost vztahů mezi člověkem  

a přírodou a možnost člověka přírodu ovlivňovat. Učíme je rozlišovat pozitivní a negativní způsoby působení 

člověka v přírodě. Žáci poznávají význam a úkol jednotlivých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 

Necháme je objevovat možnosti zlepšování okolního prostředí  

a  péči o něj. Dáváme jim prostor pro nápady co dělat teď, aby v budoucnosti bylo na Zemi zdravé životní 

prostředí. Vytváříme první předpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orientaci v zájmu 

udržitelnosti rozvoje lidské společnosti. 

Charakteristika vyučovacího předmětu ve 2. období 4. - 5. ročník 

Ve druhém období navazuje vyučovací předmět přírodověda na učivo prvouky, v mnohém ho prohlubuje 

a rozšiřuje. Žáci mají možnost v přírodovědném vyučování využívat vědomosti  

z prvouky i své zkušenosti z vlastního pozorování přírody. Tím, že žákům umožňujeme, aby své vlastní 

poznatky a zkušenosti spojovali s novým učivem, snadno dosahujeme toho, že se učí se zájmem a mají 

dobré znalosti z přírodovědy. 

Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. ročníku učivo zeměpisné a historické. Každý historický 

jev probíhá v určitém zeměpisném prostředí, proto je vhodné dávat tyto obě složky vlastivědy do vzájemné 

souvislosti. Z prvního období je ochrana člověka za mimořádných událostí dále rozvíjena. 

Žáci se v tomto věku dívají na dějiny očima současnosti. Je třeba proto stále dbát na rozvíjení jejich jasných 

představ o minulosti. K tomu velmi pomohou další mezipředmětové vazby například se čtením, výtvarnou 

výchovou, matematikou, praktickými činnostmi i hudební výchovou. 

V dopravní výchově, která je součástí této vzdělávací oblasti je rozvíjení a prohlubování znalostí z nižších 

ročníků rozšířeno o roli cyklisty v silničním provozu a seznamování   se  s první předlékařskou pomocí. Naučit 

se brát ohled na ostatní účastníky silničního provozu. 

V prvním i druhém období se žáci seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s 

problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět. Žáci jsou vedeni k orientaci v 

problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. Nápomocné jim jsou také 

mezipředmětové vztahy se vzdělávací oblastí matematika  

a informatika. 

Výchovné vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení 

• Nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit vlastní učení, 

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

a systematizaci, 

• vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, 
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• umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok, 

• na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů 

• Vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a 

chápat problémy a nesrovnalosti, 

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

ověřování a srovnávání, 

• vést žáky k ověřování správnosti řešení problému. 

Kompetence komunikativní 

• Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky  

a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události, 

• seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech  (kroniky, 

encyklopedie, internet, učebnice, návody), 

• vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků, bezpečné 

komunikaci prostřednictvím elektronických médií. 

Kompetence sociální a personální 

• Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací 

i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného  

a přírodovědného charakteru, 

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

• individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, poznávat podstaty 

zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 

Kompetence občanské 

• Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, 

• vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

environmentálních problémů, 

• ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku. 

Kompetence pracovní 

• Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů, 

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

• naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní 

postup. 

Kompetence digitální 

• vyhledávání doplňujících informací k učivu 

• ověřování faktů 

• analyzování digitálních zdrojů, jejich kritické hodnocení a interpretace 

• vytváření prezentací, jednoduchých programů 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Prvouka 

 Obdo

bí: 1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová 

témata 
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vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, 

cestu na určené místo a rozliší 

možná   nebezpečí v nejbližším 

okolí, rozezná účastníky 

silničního provozu 

orientace v nejbližším okolí 

bezpečná cesta do školy, 

přecházení přes vozovku, 

riziková místa a situace 

dopravní prostředky 

1. - 3.  

začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného 

centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci 

(městě) 

název obce a jejích částí 

význačné orientační body, 

historická a památná místa  

v obci 

2. - 3.  

rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, 

projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům 

rodina, domov, vlast, 

pravidla rodinného života 

příbuzenské vztahy v rodině 

1. - 2.  

odvodí význam a potřebu 

různých  povolání a pracovních 

činností 

 

pracovní činnosti lidí: tělesná  

a duševní práce 

různá povolání, volný čas  

a jeho využití 

2. - 3.  

projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, k jejich 

přednostem i nedostatkům 

 

vztahy mezi lidmi 

osvojování vhodného chování 

k ostatním spolužákům, rizikové 

situace, rizikové chování, 

předcházení konfliktu 

 

 

 

1. - 3. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

morální rozvoj – 

řešení problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

základní orientace v čase, 

kalendář 

minulost, přítomnost  

a budoucnost 

1. - 3.  

pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, 

významné události regionu 

kultura a historie naší obce, 

města 

2. - 3.  

uplatňuje elementární poznatky 

o sobě, rodině a činnostech 

člověka, o  lidské společnosti, 

soužití, zvycích a o práci lidí; na 

příkladech porovnává minulost  

a současnost 

proměny způsobu života 2. - 3. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

sociální rozvoj – 

mezilidské vztahy 

pozoruje, popíše a porovná 

viditelné  proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

proměny přírody v ročních 

obdobích – rostliny, 

živočichové 

ochrana přírody 

1. - 3.  

roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, 

uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

 

rozlišení živé a neživé přírody 

základní význam vody, 

vzduchu, půdy 

podmínky života na Zemi 

1. - 3.  
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provádí jednoduché pokusy  

u skupiny známých látek, určuje 

jejich společné a rozdílné 

vlastnosti  a   změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů 

pozorování a porovnávání 

vlastností vody, vzduchu, 

přírodnin 

2. - 3.  

uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském 

těle; projevuje vhodným  

chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 

denní režim, pitný režim 

 

prevence nemocí a úrazů 

1.– 3.  

rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného 

času; uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

vhodná a nevhodná místa pro 

hru, dětská hřiště 

 

bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky 

 

cestování, reflexní doplňky 

1.– 3.  

chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe I pro 

jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operatory 

tísňových linek 

čísla tísňového volání 

správný způsob volání na 

tísňovou linku 

1.– 3.  

reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

případ ohrožení (varovný 

signál, evakuace, zkouška 

sirén); požáry; IZS 

1.-3.  

Oblast:  

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

orientace v místě bydliště  

a krajině 

4.  

určí světové strany v přírodě  

i podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí  se   podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu  

v přírodě 

práce s mapou 

určování světových stran  

v přírodě 

4.  

rozlišuje mezi náčrty, plány  

a základními typy map, vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy 

orientace podle náčrtů, 

plánů a  map 

základní zeměpisné pojmy 

4. - 5. Enviromentální 

výchova 

- vztah člověka

  

k prostředí 

vyhledává typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam 

Region ČR – Praha  

a vybrané oblasti ČR  

4. Výchova 

demokratického 

občana 

– občanská 

společnost  

a  škola 
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Evropa – státy a města 5. Výchova  

k myšlení  

v evropských  

a  globálních 

souvislostech 

– Evropa a svět 

nás zajímá 

porovná způsob života a přírodu 

v naší vlasti i v jiných zemích 

předávání osobních zkušeností 

z  cest 

 

evropské státy, EU, kontinenty 

5. Multikulturní 

výchova – 

kulturní diference 

 

Výchova k 

myšlení  

v evropských  

a globálních 

souvislostech 

– Jsme Evropané 

rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

ČR – státní zřízení, orgány státní 

moci, státní symboly, 

významné osobnosti naší 

politiky 

4. Výchova 

demokratického 

občana 

– formy 

participace 

občanů v 

politickém životě 

vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci  

a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

rodina – rodinné vztahy 

mezilidské vztahy,pravidla 

slušného chování, zvládání 

vlastní emocionality, 

předcházení konfliktům 

4. Osobnostní a 

sociální výchova 

– sociální rozvoj – 

poznávání lidí 

 

OSV - morální 

rozvoj – hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Období:  

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník  Průřezová témata 

rozpozná ve svém okolí jednání  

a chování, která se už nemohou 

tolerovat 

lidská práva a práva dítěte 

 

práva a povinnosti žáků školy 

4. Výchova 

demokratického 

občana 

– principy 

demokracie jako 

formy vlády  

a způsobu 

rozhodování - 

občan – 

občanská 

společnost a stát 

mailto:schafferova@skoladrahanovice.cz
http://www.skoladrahanovice.cz/


 

40  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRAHANOVICE 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

DRAHANOVICE 44, 783 44  DRAHANOVICE, tel.: 585 949 267, 778 968 083; ID: 8gtmc26 

e-mail: schafferova@skoladrahanovice.cz; www.skoladrahanovice.cz 

 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze  

v běžných situacích, odhadne  

a zkontroluje cenu  nákupu  

a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč 

spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

základní formy vlastnictví  

peníze a jejich používání 

 

příjmy a výdaje 

domácností 

4. - 5.  

pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy 

časový sled událostí, časová 

osa 

4.  

využívá knihoven,  sbírek   muzeí  

a galerií jako informačních zdrojů 

pro pochopení minulosti 

báje, pověsti, mýty – minulost 

kraje a předků 

 

péče o památky 

4.  

srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v 

minulosti a současnosti s využitím 

regionálních specifik 

proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského 

života 

státní svátky a významné dny 

4. - 5.  

Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným 

vzhledem  přírody a činností 

člověka 

voda, vzduch 

nerosty, horniny, půda rostliny, 

houby, živočichové 

 

4. Enviromentální 

výchova – vztah 

člověka 

k prostředí 

vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

Země, vesmír – sluneční 

soustava 

4. - 5.  

zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy 

rozmanitost podmínek  života 

na Zemi 

fauna a flora v jednotlivých 

podnebných pásech, 

přizpůsobivost organismů 

rovnováha v přírodě 

4. - 5. Enviromentální 

výchova - 

ekosystémy 

porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu  

i jednoduché klíče a atlasy 

dělení organismů, práce  s 

atlasy a klíči 

4. - 5. Enviromentální 

výchova – 

základní 

podmínky života 
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zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí  

i zdraví  člověka podporovat nebo 

poškozovat 

volí bezpečnou trasu jízdy na kole 

a vnímá dopravní situaci všemi 

smysly, správně ji vyhodnotí jako 

chodec a cyklista 

člověk a příroda – ekologie 

 

 

 

 

 

výbava jízdního kola  

a cyklisty, správný způsob jízdy 

na jízdním kole 

4. - 5. Enviromentální 

výchova – lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a  zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

látky a jejich vlastnosti  

pokusy – postup, práce 

4.  

využívá poznatky o lidském těle   

k podpoře vlastního zdravého 

způsobu  života 

péče o zdraví, lidské tělo –  

orgány, stavba těla 

5. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní rozvoj 

– sebepoznání  

a sebepojetí 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození 

 

 

 

vývoj člověka – etapy vývoje 5.  

účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb  s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

 

 

 

 denní režim 

nemoci (přenosné  

a nepřenosné, první pomoc při 

drobných poraněních 

osobní, intimin a duševní 

hygiena 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní rozvoj 

– seberegulace a 

sebeorganizace - 

psychohygiena 

uplatňuje účelné způsoby   

chování v situacích ohrožující     

zdraví a v modelových situacích 

simulujících  mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodností a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

 

chování v krizových situacích 

mimořádné situace a situace  

hromadného ohrožení 

výbava jízdního kola, dopravní 

značky 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní rozvoj 

- psychohygiena 

předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

návykové látky, závislosti a 

zdraví 

5. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní rozvoj 

– seberegulace  

a  

sebeorganizace 

uplatňuje základní dovednosti  

a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní 

ochranou 

žák zná dopravní značky a jejich 

význam 

péče o zdraví 

zdravý životní styl – strava, pitný 

režim 

 

osobní bezpečí, krizové situace 

– šikana, týrání, zneužívání, násilí 

v médiích 

4. - 5.  
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bezpečná cesta 

rozpozná život  ohrožující   zranění; 

ošetří drobná poranění a  zajistí 

lékařskou pomoc 

ovládá základní postupy při 

předlékařské první pomoci 

poskytnutí první pomoci, 

prevence úrazů 

4. - 5.  

 

 

5.5 Umění a kultura 
 

5.5.1 Hudební výchova, výtvarná výchova 

Vzdělávací oblast je v 1.-5. ročníku realizována prostřednictvím předmětů hudební výchova  

a výtvarná výchova. 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových  

a hudebně pohybových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby  

a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace. 

Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova v 1. období 1. - 3. ročník 

Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Nejčastější formou je zpěv jednohlasný. 

Dbáme na individuální zvláštnosti dětského hlasu. Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro 

vyjádření pohody a radosti a to i v jiných předmětech. Zpěvem, poslechem, jednoduchým doprovodem 

písní na dětské nástroje a pohybovým projevem se stávají děti aktivními pozorovateli hudby. 

Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova v 2. období 4. -  5 . ročník 

Ve vyučovacím předmětu hudební výchova se utváří estetické vztahy žáků k hudbě a umění. Těžištěm 

výuky je i v tomto období zpěv žáků. Všechny druhy hudebních činností (zpěv, poslech, instrumentální a 

pohybové aktivity) se vy výuce navzájem prolínají. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Při 

hodnocení výsledků práce žáků přihlížíme především k jejich přístupu k celému komplexu hudebních 

činností. 

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova v 1. období 1.-3. ročník 

Výtvarná výchova je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a k umění. 

Výtvarně výchovné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují  

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

Posilujeme sebevědomí žáků, využíváme jejich fantazii, rozvíjíme ji, podporujeme jejich vlastní výtvarné 

vyjadřování, podněcujeme zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. 

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova v 2. období 4. - 5. ročník 

Výuku výtvarné výchovy stavíme na tvůrčích činnostech, které umožňují rozvíjet žákovo vnímání, výtvarné 

cítění, představivost, fantazii, myšlení, prožitky. Využíváme k tomu nejen výtvarné prostředky tradiční a 

ověřené, ale i nově vznikající. Často spojujeme výtvarnou výchovu i s výukou jiných předmětů. U žáků 

postupně tříbíme smyslovou vnímavost, uvědomělé pozorování a výtvarné vidění. Výtvarná výchova 

na 1. stupni je základem  k dalšímu rozvíjení estetického cítění žáků na 2. stupni. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti umění a  kultury: 

Kompetence k učení 

• Vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti hudební, výtvarné 

a aby s nimi dovedli zacházet, 

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

činnosti intenzivněji prožívat. 

Kompetence k řešení problémů 

• Vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj názor byli 

schopni obhájit, 

• předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek  prostoru 

k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě. 

Kompetence komunikativní 

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

• ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a vhodně 

na něho reagovat může být přínosem, 

• poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu. 

Kompetence sociální a personální 

• Vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích, 

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

• předvést dětem na příkladech z výtvarné a hudební výchovy nezbytnost přebírání zkušeností 

druhých lidí pro vlastní zdokonalování, 

• na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru. 

Kompetence občanské 

• Vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a pěstovat naše tradice a kulturní  

a historické dědictví, 

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

• vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění a společenských aktivit. 

Kompetence pracovní 

• Vysvětlit žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat, 

• objasnit žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby, 

• při různých kulturních a společenských aktivitách žákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i 

druhých, 

Kompetence digitální 

• orientace v hudebním materiálu a analýza hudební skladby  

• pochopení hudebního díla v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou jejich vzniku 

• prohlížíme a vyhledáváme obrazový materiál, využíváme digitálních technologií 

• tvoříme vlastní databázi uměleckých děl 

 

 

 

 

Oblast:  

Umění a kultura 

Předmět:  

Hudební výchova 

 Období:  

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 
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zpívá v jednohlase rozvoj hlavového tónu pěvecké 

dovednosti 

rozšiřování hlasového rozsahu 

 

1. - 3. 

 

rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

hudební hry hra na tělo 

hudební rytmus 

 

1. - 3. 

 

 

 

Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní  rozvoj - 

kreativita 

využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

hra nejjednodušších 

doprovodů na  Orffovy nástroje 
1. - 3. 

reaguje pohybem na znějící 

hudbu,  pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

pohybový doprovod znějící 

hudby taktování 

pohybové vyjádření hudby 

 

1. - 3. 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové  

a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

výrazové prostředky v hudbě 

kvality tónů – délka, 

síla,barva,výška 

 

1. - 3. 

 

rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební 

nástroje; odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 

hudební styly a žánry -hudba 

vážná, lidová a umělá 

 

1. - 3. 

 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět:  

Hudební výchova 

Období:  

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

zpívá v jednohlase či         

dvojhlase v durových  

i mollových tóninách a při 

zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti 

pěvecký a mluvní projev - 

pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky odlišný zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu 

4. - 5. Multikulturní 

výchova –  lidské 

vztahy 

 hudební rytmus- realizace písní 

ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu. 

  

 dvojhlas a vícehlas- prodleva, 

kánon, lidový dvojhlas apod. 

  

 intonace, vokální improvizace – 

diatonické postupy - 5., 3., 1. 

stupeň, volné nástupy 8. a 

spodního 5. stupně, hudební hry 

(ozvěna, otázka, odpověď 

apod.) 

  

realizuje podle svých 

individuálních schopností  

a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not 

orientace v notovém 

(grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její 

reprodukce 

záznam instrumentální melodie 

– čtení a zápis jednoduchého 

4. - 5.  
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rytmického schématu 

využívá hudební nástroje  
k doprovodné hře I k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb  
a písní 

hra na hudební nástroje 
reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře 

 sebepojetí 

  hra na hudební nástroje - 

reprodukce motivu, témat, 

jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů z Orffova 

instrumentáře 

  

rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či skladby 

hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský 

hlas a hudební nástroj 

hudební styly a žánry- hudba 

taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka apod. 

4. - 5. Výchova k myšlení 

v evropských  

a  globálních 

souvislostech 

– Evropa a svět nás 

zajímá 

 interpretace hudby   

vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry 

a dohry a  provádí elementární 

hudební improvizace 

rytmizace, melodizace  

a stylizace, hudební 

improvizace  s využitím 

tónového materiálu  písně, 

hudební doprovod,  (akcentace         

těžké doby v rytmickém 

doprovodu, ostinato, prodleva), 

hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď), hudební formy 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

- osobnostní rozvoj 

- kreativita 

rozpozná v proudu znějící 

hudby některé z určitých 

hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

kvality tónů - délka, síla, barva, 

výška. Vztahy mezi tóny - 

souzvuk, akord. 

hudební výrazové prostředky  

a hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem- rytmus, 

melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace, pohyb 

melodie (melodie vzestupná  

a sestupná), zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním 

proudu) 

4. - 5.  
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ztvárňuje hudbu pohybem  

 s využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních 

schopností a    dovedností vytváří 

pohybové improvizace 

 

taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby - dvoudobý, 

třídobý a čtyřdobý takt, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché 

lidové tance. 

pohybové vyjádření hudby  

a reakce na změny v proudu 

znějící hudby - pantomima  

a pohybová improvizace  s 

využitím tanečních kroků 

orientace v prostoru- uchování 

a reprodukce pohybů při tanci 

či  pohybových hrách 

 

4. - 5. 

 

Multikulturní 

výchova –  kulturní 

diference 

 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

 Období: 

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

rozpoznává (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty); porovnává je  

a třídí na základě zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

různé výtvarné techniky  

a postupy výtvarného 

vyjadřování:  kresba, 

modelování a malba 

3.  

v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti; uplatňuje při tom 

v  plošném i prostorovém 

uspořádání  linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

výtvarné vyjádření vjemů  

hra s barvou 

1. - 3. Osobnostní  

a sociální 

výchova – 

osobnostní rozvoj - 

kreativita 

vnímá události různými smysly  

a vizuálně je vyjadřuje 

experimentování s různými 

výrazovými prostředky  

a materiály 

3.  

interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

vnímání, pozorování  

a poznávání vlastností objektů 

a různých tvarů 

manipulace s 

objekty kompoziční 

zákonitosti 

3.  

na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje  

obsah   vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

vysvětlování výsledků tvorby 

podle svých schopností 

2. - 3.  
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Oblast:  

Umění a kultura 

Předmět:  

Výtvarná výchova 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

při vlastních tvůrčích činnostech 

užívá prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na 

základě vztahů 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření- linie, tvary, objemy, 

světelné a barevné kvality, 

textury - jejich jednoduché 

vztahy (podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace  

a proměny v ploše, objemu  

a  prostoru; typy vizuálně 

obrazných vyjádření- jejich 

rozlišení, výběr a uplatnění 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní rozvoj 

– rozvoj schopnosti 

poznávání 

při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se zaměřuje na 

projevení vlastních zkušeností  

prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních 

zkušeností - manipulace s 

objekty, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru, akční  tvar 

malby a kresby 

4. – 5.  

nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření vzniklá  

na základě vztahu zrakového 

vnímání  k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové  

i prostorové tvorbě 

reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly - vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů 

hmatových,  sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových a  vyjádření 

vizuálních podněků  

prostředky vnímatelnými 

ostatními smysly; smyslové 

účinky vizuálně obrazných 

vyjádření- umělecká výtvarná 

tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama 

4. - 5.  

osobitost svého vnímání   

uplatňuje v přístupu k realitě,  

k tvorbě a  interpretaci vizuálně 

obrazného  vyjádření; pro 

vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů  

a prožitků  svobodně volí  

a kombinuje prostředky 

přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením- hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém 

vnímání) 

4. - 5.  

porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření  

a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 

osobní postoj v komunikaci- 

jeho utváření  

a zdůvodňování; odlišné 

interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření 

(samostatně  vytvořených       

a přejatých) v rámci skupin,  

v nichž se dítě pohybuje;   

jejich porovnávání s vlastní 

interpretací 

4. - 5. Mediální výchova 

- interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 
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nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která  samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření -  v 

komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci 

skupin, v nichž se žák 

pohybuje (ve škole i mimo 

školu); vysvětlování výsledků 

tvorby podle vlastních 

schopností a zaměření 

proměny komunikačního 

obsahu - záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření  

i děl výtvarného umění 

4. – 5. Multikulturní 

výchova - etnický 

původ 

 

 

 

 

5.6 Člověk a zdraví 
 

5.6.1 Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná 

výchova. Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého vzdělávání 1. stupně. 

Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. 

Tělesná výchova se zaměřuje na problematiku zdraví, na poznání vlastních pohybových možností, na 

zdatnost a na poznání účinků pohybové činnosti. 

Vzdělávací oblast je realizována v 1.-5. ročníku, od prvního do pátého ročníku jsou 2 hodiny tělesné 

výchovy týdně. Plavání je součástí ŠVP. Probíhá 1 vyučovací hodinu týdně po dobu  

6- ti měsíců v jednom školním roce pro žáky 1.- 2. ročníku tak, aby všichni žáci prošli základním plaveckým 

výcvikem 2x, to je 40 hodin. Žáci 3. – 4. ročníku absolvují zdokonalovací plavecký výcvik také 40 hodin. 

Výuku realizujeme v Plavecké škole Olomouc. 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

1. Činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené 

činnosti, rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při Tv, 

bezpečnost při pohybových činnostech. 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy 

gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy 

sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání a další pohybové činnosti. 

3. Činnosti podporující pohybové učení – komunikace v Tv, organizace při Tv, zásady jednání a 

chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, 

měření a posuzování pohybových dovedností. 

Organizace – žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí ve cvičební místnosti, na hřišti, ve volné 

přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v 

hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci hodiny dochází k závěrečné relaxaci. 

Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Využíváme různé metody a formy práce, spolu s dětmi 

používáme veškeré dostupné náčiní a nářadí. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

• žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

• změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími 

• učí se na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky 

Kompetence k řešení problémů 

• uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci 

úrazu spolužáka 

• řeší problémy s nesportovním chováním 

• učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Kompetence komunikativní 

• žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích 

• učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají 

• učí se organizovat jednoduché pohybové soutěže, činnosti 

• učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

Kompetence sociální a personální 

• žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play, dodržují pravidla, označují přestupky 

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

úspěch 

Kompetence občanská 

• žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu 

• žáci projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti 

• spojují svou pohybovou činnost se zdravím 

• žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní 

Kompetence pracovní 

• žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech v běžném životě 

• učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

Kompetence digitální 

• sledujeme a zaznamenáváme průběh činnosti  

• rozvíjíme orientační dovednosti  

• vyhledáváme významné sportovní osobnosti 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

 Období: 

 1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

plavání – seznamuje se  

s vodním  prostředím 

význam pohybu pro zdraví  

a  vývoj organismu žáka 

 

hygiena plavání 

1. – 3. Osobnostní  

a sociální výchova 

-osobnostní rozvoj - 

psychohygiena 
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zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové 

činnosti  jednotlivce nebo 

činnosti    prováděné ve 

skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

pohybové hry 

základy gymnastiky 

průpravné úpoly – přetahy  

a  přetlaky 

základy atletiky 

rytmické kondiční cvičení 

1. – 3. Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní 

rozvoj – 

seberegulace  

a sebeorganizace 

spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových  činnostech  

a soutěžích 

základy sportovních her 

(kopaná, vybíjená) 

1. – 3. Osobnostní  

a sociální  výchova 

– sociální rozvoj – 

kooperace  

a kompetence 

uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve 

známých prostorech školy 

základní hygiena při TV a po 

jiných pohybových aktivitách 

1. – 3.  

reaguje na základní pokyny  

a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

smluvené povely 

organizace a komunikace v TV 

1. - 3.  

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období:  

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

podílí se na realizaci  

pravidelného pohybového 

režimu, uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti, projevuje 

přiměřenou samostatnost  

a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

význam pohybu pro zdraví 

(pohybový režim žáků, délka  

a intenzita pohybu) 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní rozvoj 

- psychohygiena 

zařazuje do pohybového 

režimu  korektivní cvičení, 

především v  souvislosti s 

jednostrannou zátěží      

nebo vlastním svalovým 

oslabením 

příprava organismu (příprava 

před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací  

a protahovací cvičení) 

základy speciálních cvičení 

4. - 5. Enviromentální 

výchova - vztah 

člověka k prostředí 

zařazuje pravidelně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v 

optimálním počtu opakování 

zdravotní oslabení (prevence, 

pohybový režim) 

  

zvládá základní techniku 

speciálních cvičení, koriguje 

techniku cvičení podle obrazu 

v zrcadle, podle pokynů 

učitele 

   

upozorní samostatně na 

činnost (prostředí), které jsou  

v rozporu s jeho oslabením 
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zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady 

osvojované 

pohybové dovednosti, vytváří 

varianty osvojených 

pohybových her 

organizace při TV (základní 

organizace prostoru a činností 

ve známém (běžném) 

prostředí), pravidla 

zjednodušených osvojovaných 

pohybových  činností (her, 

závodů, soutěží) 

4. - 5. Osobnostní  

a sociální výchova 

– osobnostní rozvoj 

- kreativita 

 základy gymnastiky   

 rytmické a kondiční formy, 

cvičení pro děti 

zorganizuje nenáročné 

pohybové  činnosti a soutěže 

na úrovni třídy 

průpravné úpoly 

základy atletiky 

 základy sportovních her 

 turistika a pobyt v přírodě 

 bruslení 
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

 2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

 

 

 

uplatňuje pravidla hygieny  

a bezpečného chování  

v běžném sportovním 

prostředí 

 

adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

hygiena při Tv (hygiena 

pohybových činností  

a  cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové 

aktivity); bezpečnost při 

pohybových činnostech 

(organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první 

pomoc  v podmínkách Tv) 

 

 

 

 

4. - 5. 

 

jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka 

a reaguje na pokyny  

k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 

měření a posuzování 

pohybových dovedností 

 

4. - 5. 

 

adaptuje se na vodní 

prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní plavecké 

dovednosti 

 

hygiena plavání, adaptace na 

vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti 

 

4. – 5. 

 

Osobnostní  

a sociální výchova 

zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou 

techniku, prvky sebezáchrany 

a  bezpečnosti 

 

jeden plavecký způsob, prvky 

sebezáchrany a dopomoci 

bezpečnosti 

 

4. – 5. 
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5.7 Člověk a svět práce 
 

5.7.1 Pracovní činnosti 

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictví vyučovacího předmětu pracovní činnosti.  

Charakteristika předmětu pracovní činnosti pro 1. a 2. období 

Zaměřujeme se na praktické pracovní návyky a dovednosti. Vycházíme z konkrétních 

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

Vzdělávací obor je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

1. Práce s drobným materiálem 

2. Konstrukční činnosti 

3. Pěstitelské práce 

4. Příprava pokrmů 

Učíme žáky plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. 

Soustavně vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vedeme je  

k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu odvedené práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

• Praktické osvojování práce podle návodu, 

• vedení žáků k plánování činností při práci s různými materiály, 

• předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení postupu a konečného 

výsledku práce, 

• poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost. 

Kompetence k řešení problémů 

• Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů , 

• předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky 

používat osvojené poznatky, 

Kompetence komunikativní 

• Vedení k účinné komunikaci při práci, 

• seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s materiály, 

• předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. 

 Kompetence sociální a personální 

• přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání, 

• Spolupráce ve dvojici a v malé skupině, 

• zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. 

Kompetence občanské 

• Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí  

a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu, 

• umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat.  

Kompetence pracovní 

• Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných 

nástrojů a materiálů, 

• vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, 

• vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich 

minimalizazaci. 
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Kompetence digitální 

• vyhledáváme a porovnáváme data  

• vytváříme a zpracováváme data  

• sdílíme data a komunikujeme pomocí online nástrojů  

• řešíme hygienu práce a údržbu zařízení  

• využíváme nástrojů 3D modelování nebo jednoduché simulační programy 

 

Oblast:  

Člověk a svět práce 

Předmět:  

Pracovní činnosti 

 Období:  

1. 

Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata 

vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

vlastnosti materiálu 1. – 3.  

 jednoduché pracovní 

operace a pomůcky 

 

 lidové zvyky a tradice  

pracuje podle slovního návodu  

a předlohy 

jednoduché pracovní 

postu py a organizace 

práce 

1. – 3.  

zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se stavebnicemi 

montáž a demontáž 

jednoduchých modelů 

1. – 3.  

 poznávání vlastností 

materiálů 

 

provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

pokusy a pozorování 3. Enviromentální 
výchova – základní 
podmínky života 

    

pečuje o nenáročné rostliny ošetřování pokojových rostlin 2. – 3.  

připraví tabuli pro jednoduché jednoduché a slavnostní 2. – 3.  

stolování prostírání  

chová se vhodně při stolování obsluha a chování u stolu 1. – 3.  

 

 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Období : 

2. 

Očekávané výstupy  Učivo Ročník Průřezová témata 

vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě 

své představivosti různé       

výrobky z daného materiálu 

práce s daným materiálem 4. - 5.  

využívá při tvořivých činnostech  

s různým materiálem prvky 

lidových  tradic 

seznámení s lidovými tradi- 

cemi 
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volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem  

k použitému materiálu 

druhy pomůcek, nástrojů, 

náčiní ke zpracování různých 

materiálů 

 

udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

jednoduché pracovní 

postupy, organizace práce 

bezpečnost a uspořádání 

práce 

 

provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž  

a demontáž 

práce se stavebnicí, 

sestavování modelů 

 

pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

využití návodu při postupech 

práce 

 

dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

pracovní hygiena, první 

pomoc při zranění 

 

provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede 

pěstitelské  pokusy a pozorování 

základní podmínky pro 

pěstování rostlin práce  

s rostlinami – pěstitelské 

pokusy a pozorování 

 

ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny 

péče o rostliny  

volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a  náčiní 

využití nářadí při práci  

s  rostlinami 

 

orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

vybavení kuchyně, el. 

spotřebiče, kuchyňské náčiní 

4. - 5.  

připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

výběr, nákup a skladování 

potravin 

příprava jednoduchých 

pokrmů dle možností 

 

dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování 

základy společenského 

chová ní, pravidla stolování 

 

udržuje pořádek a čistotu 

pracovních  ploch, dodržuje 

základy hygieny a  bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc  

i při úrazu v kuchyni 

pracovní hygiena a čistota 

pracovních ploch, 

bezpečnost  práce, první 

pomoc při úrazu 

4. - 5.  
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5.8 Náboženství - nepovinný předmět 
 

Žáci mají možnost přihlásit se do nepovinného předmětu náboženství. Pokud je aktuální 

zájem rodičů a je přihlášeno více jak 7 dětí, vyučuje se 1 x týdně 1vyučovací hodina – věkově 

smíšená skupina dětí. 

Vycházíme ze zákonné úpravy pro výuku náboženství na státních školách. (zákon č. 561/2004 

sb. § 15) 

Vyučující nepovinného předmětu náboženství je v pracovněprávním vztahu ke škole, kde 

vyučuje a disponuje pověřením statutárního orgánu církve pro výuku náboženství, přičemž 

splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zákona 563/2004 

Sb. §14. 

 

Charakteristika předmětu: 

Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které na sebe spirálovitě 

navazují a cyklicky se prolínají. Předmět se vyučuje v hodinové dotaci 1 hodina týdně a jako 

nepovinný předmět nečerpá hodinovou dotaci z hodin stanovených RVP ZV. Předmět dále 

rozvíjí obsahy průřezových témat. Ty jsou rozvedeny přímo v osnově. Předmět se podílí na 

strategii rozvíjení klíčových kompetencí školy, vedle toho nabízí i své vlastní strategie, také 

uvedené přímo v osnově. Očekávané výstupy pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v osnově. 

 

Nepovinný předmět náboženství se v širším slova smyslu orientuje na obecně lidské jevy, jako 

jsou důvěra, vděčnost, odpouštění, radost, štěstí, ochota pomoci nebo schopnost tušení 

dimenzí, které člověka přesahují. V tomto pojetí kultivuje duchovní rozměr osobnosti, který je 

vlastní každému člověku, a to v duchu římskokatolického náboženství. Doprovází dítě v jeho 

otázkách po smyslu života vyjádřených v těchto existenciálních potřebách člověka: být 

přijímán a milován, poznávat měřítka a motivaci správného jednání a orientovat podle nich 

svůj život, moci se sdílet a mít životní perspektivu. Náboženství a víra postihují život ve všech 

dimenzích, vychovávají tak v člověku schopnost vnímat svůj život jako prostor, v němž se 

setkává také s Bohem. Nepovinný předmět náboženství zachovává princip vzájemného 

vztahu mezi současným životem a vírou předávanou tradicí, inspiruje a udržuje dialog mezi 

oběma rovinami. 

Výuka tohoto předmětu vede k budoucí spolupráci s jinými církvemi v duchu křesťanských 

ideálů pro službu v této společnosti a výchově opravdového občana naší vlasti, který je 

ochoten se veřejně i pracovně angažovat pro společnost, jak v místním regionu, tak 

v evropském kontextu. 
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VI. Hodnocení žáků 

 
6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

 

„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti  

o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo v § 11 vyhlášky č. 48/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 

Zdroj: https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf  

 

Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce, (ale  

i mimo ni) po celý školní rok. 

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí Školního řádu podle § 30 zákona č. 561/ Sb. 

(školský zákon) a příloha ŠVP. 

 

Cíl hodnocení 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace  

o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se 

zlepšil a v čem ještě chybuje. 

 

 

1. Škála hodnotících postupů 

• Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a souhrnná. 

• Průběžné hodnocení a klasifikace se uplatňují při hodnocení dílčích výsledků  

a projevů žáka. Poskytují informace o učebních potížích žáků ve chvíli, kdy se ještě 

mohou zlepšit. Pomáhají učiteli rozhodnout o dalším postupu výuky. 

• Souhrnné hodnocení a klasifikace, celkový prospěch a celkové hodnocení žáka se 

stanovuje na konci I. a II. pololetí. Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

zahrnují pravidla pro hodnocení. 

• O způsobech hodnocení učitel vědomě rozhoduje, plánuje je systematicky  

a komplexně v souvislosti se základními principy a strategickými postupy, které ve 

výuce používá. 

• Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici, uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

• Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů 

• Kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok. Klasifikační 

stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu 

žáka mimo školu (např. lázně) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola 

při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje. 

• Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogické radě. 

• Zákonní zástupci žáka jsou průběžně informováni o prospěchu a chování (ŽK, třídní 

schůzky, individuální konzultace, vysvědčení, portfolia žáka…). 

• Hodnocení práce žáka se provádí slovně, známkou, kombinovaně, symboly. 
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2. Charakteristika hodnocení 

• Jednoznačné 

• Objektivní 

• Srozumitelné 

• Věcné 

• Doložitelné 

• Motivující 

 

3. Žákovské portfolio 

Je velmi cenným nástrojem pro hodnocení práce žáků. 

Mezi jeho přednosti patří: 

• Vede k hlubšímu poznání osobnosti žáka. 

• Ukazuje na pokrok žáka k sobě samému. 

• Rozvíjí schopnost sebehodnocení. 

• Je to kolekce práce žáka za určité období. 

 

Může obsahovat tyto materiály: 

• Záznamy z realizovaných projektů 

• Záznamy o soutěžích, o činnostech na akcích pořádaných školou 

• Referáty, čtenářské záznamy 

• Učitelovy poznámky o žákovi 

• Projevy a výsledky žákovy práce a jiné 

 

Portfolia žáků jsou vedeny třídním učitelem. Po ukončení ročníku jsou portfolia předána 

žákům školy. 

 

4. Sebehodnocení žáka 

Sebehodnocení má velký výchovný účinek, je porovnáváno v diskuzi s hodnocením 

pedagoga, skupiny spolužáků. Musí být přiměřené věku žáka a je dobrovolné.  

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

1. Kromě forem hodnocení práce žáka ze strany pedagogických pracovníků 

mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto 

formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajištěna také zpětná vazba 

objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituci. 

2. Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích testů (spoluprací  

s okolními školami) také možnost využívání softwarových produktů, které 

umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených 

znalostí. 

3. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň 

následujících kompetencí: 

• Schopnost využití získaných vědomostí v praxi 

• Schopnost orientovat se v daném problému 

• Schopnost žáka prosadit se v kolektivu při řešení týmové práce 

• Schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených 

mluvních cvičení 

• Schopnost využívání mezipředmětových vazeb 

• Schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností 

• Pochopení své role v kolektivu 
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4. Hodnocení práce žáka je součástí každé vyučovací hodiny, kdy žák hodnotí 

nejen sebe, ale i úroveň práce ostatních spolužáků. Žáci jsou vedeni k tomu, 

aby pozitivně vyjadřovali své názory. 

 

Pravidla pro hodnocení chování a vzdělání 

(příloha ke školnímu řádu) 

Školní řád Základní školy a mateřské školy Drahanovice, vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 

Školní řád byl sestaven 27.8.2015 a nabyl účinnosti 1.9.2015 schválením Školskou radou. 

 

1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

 

A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

− průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

− případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají 

v pedagogické radě. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem 

klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni 

za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy 

znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení  

v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli 

vyučováni, se neklasifikují. 

 

Každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení, za první pololetí škola vydává výpis 

z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu rozhoduje 

ředitelka školy se souhlasem školské rady. 

 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení  

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely 

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů,  

z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již 

v rámci prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není- li možné hodnotit ani v náhradním termínu, 

žák se za první pololetí nehodnotí.  
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Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník. 

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. Ředitel školy 

může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 

ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

V pátém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke 

vzdělávání na střední škole. 

 

B. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání při distančním vzdělávání 

 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 

o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva 

tohoto celku. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi 

žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního 

portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do 

distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně  

ve stanovených intervalech, prostřednictvím 

− skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, 

− písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

 

C. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje 

sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu 

učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami 

opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde, 

- jak bude pokračovat dál. 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Známky nejsou 

jediným zdrojem motivace. 

 

D. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií  

 

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.  
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Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.  

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v povinných a nepovinných 

předmětech hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům ŠVP, ke svým osobnostním předpokladům a věku. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také doporučení, jak předcházet případným 

neúspěchům a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání na konci prvního pololetí lze hodnotit 

souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování.  

 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

 

Prospěch  

Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný  neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 – nedostatečný  odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 – nedostatečný  nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 

dovedností, pracuje samostatně, přesně  

a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
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 Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování  

a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle.  

Žák je však přístupný výchovnému působení  

a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování  

a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy;  

nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených RVP. 

 

E. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním, žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, sociálním 

znevýhodněním nebo žák nadaný. Zdravotním postižením je pro účely školských předpisů 

mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více 

vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním 

jsou zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k 

poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním  

znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení 

sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. 

Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva 

ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. 
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 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti specifik situace daného žáka  

a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje znevýhodnění 

žáka.  

Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při volbě 

metod výuky, klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů. 

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný a nesouhlasný názor je respektován. 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 

apod. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními 

vyučujícími. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Učitel hodnotí pozitivní stránku výkonu, objasňuje podstatu neúspěchu, navádí žáka, jak 

mezery a nedostatky odstraňovat. 

Žák je hodnocen klasifikačními stupni hodnocení, případně slovním hodnocením, pokud 

tak rozhodne ředitel školy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, 

třídního učitele a žádosti zákonného zástupce žáka. 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za 

závažnou skutečnost, která ovlivňuje výkon žáka. Pokud žák nerozumí dostatečně česky je 

důležité, aby zákonný zástupce zajistil žákovi kurz českého jazyka.  

U žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka může být v případě potřeby na 

vysvědčení využito slovní hodnocení, popř. kombinované hodnocení. Žák se nedostačující 

znalostí vyučovacího jazyka je pojem, který je uplatňován nejen na žáky – cizince a žáky 

bez českého státního občanství, ale i na české občany s potřebou podpory v češtině, ať 

už je jejich rodným jazykem, či nikoli. 

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo  

při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím  

k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

1.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování a jejich charakteristika, včetně předem 

stanovených kritérií 

 

1.2.1.  Stupně hodnocení prospěchu 

 

I. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 
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 Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn (podle § 50 

odst. 2 školského zákona), rubrika se neproškrtává, ale vyplní se „uvolněn” nebo 

„uvolněna“ (dle § 16 odst. 1 vyhlášky). 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v 

náhradním termínu (podle § 52 odst. 2 a 3 školského zákona), vyplní se ”nehodnocen” 

nebo „nehodnocena“ (dle § 16 odst. 2 vyhlášky). 

Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice. 

 

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím 

a osobním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a 

jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

Při hodnocení žáka na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

 

II. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření, 

- předměty s převahou praktických činností, 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

- prospěl(a) s vyznamenáním 

- prospěl(a) 

- neprospěl(a) 

- nehodnocen(a) 

Žák je hodnocen stupněm: 

A) Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho 

chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 

B) Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 

nedostatečný. 

C) Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný. 

D) Nehodnocen (a) Není-li možno žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

A. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné 

předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech  

s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických  

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů  

a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
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 - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) - Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  

a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 

a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  

a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších 

podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických  

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání 

požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle 

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti  

a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický 

projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 

požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních  

a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický 

projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně  

a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování 

osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují 

se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický 

projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani  

s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

B.  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
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Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti a informatika. Při 

klasifikaci  

v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních 

osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) - Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, 

samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy  

a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez 

závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště  

v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. 

Vzorně obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje, nářadí. Aktivně překonává vyskytující se 

překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu  

a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 

samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky 

jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů  

a energie se dopouští malých chyb, pomůcky, nástroje, nářadí obsluhuje a udržuje  

s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) - Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky  

při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech  

a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. 

Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá  

k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě nářadí a pomůcek musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) - Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu 

a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické 

činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech  

a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje 

soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede 

organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní 

prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie.  

V obsluze a údržbě pomůcek a nářadí se dopouští závažných nedostatků. Překážky  

v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 
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 teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech  

a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí 

učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují 

předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá  

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá  

na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně materiálů a energie. V obsluze 

a údržbě pomůcek a nářadí, nástrojů, se dopouští závažných nedostatků. 

 

C.  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná 

výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo 

úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) - Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 

využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí  

v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, 

procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti  

a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost  

a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus  

a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný  

na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním 

a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky  

z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti  

a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. 

Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) - Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 

Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev 

je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější 

mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem  

o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus  

a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) - Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho 

schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti 

a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu  

a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností 

je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 

Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem  

o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

5.2.1.  Stupně hodnocení chování 
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 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  

a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem 

pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování, dodržování školního 

řádu a vnitřních řádů během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k 

věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Dále se přihlíží k uloženým opatřením k 

posílení kázně, pokud tato opatření byla neúčinná (zvyšování opatření při jejich 

nerespektování při stejných přestupcích).  

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 

školou.  

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, e-mailem, 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 

přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného 

chování nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, popř. ředitele školy dopouští dalších 

přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění,  

že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

5.3. Výchovná opatření 

 

Výchovná opatření zahrnují pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.  

Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel 

nebo ředitel školy.  

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 

školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně  

z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí 

třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Napomenutí a důtky se ukládají 

před kolektivem třídy nebo školy.  

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení pochvaly či jiného ocenění nebo 

uložení výchovného opatření k posílení kázně písemně prokazatelným způsobem zástupci 

žáka. Opatření k posílení kázně se zaznamenává do katalogového listu žáka, 

nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno 

opatření k posílení kázně. 
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Jednotlivá výchovná opatření jsou navrhována podle následujících metodických pokynů 

ředitelky školy, které vycházejí z platných právních předpisů (561/2004 Sb., § 31;48/2005 Sb. 

§ 15, § 17): 

I. Pochvaly 

1. Pochvala do ŽK – uděluje kterýkoliv učitel 

2. Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel podle svého uvážení nebo na návrh 

jiného učitele, a to za soustavnou snahu a píli, práci pro třídu, příkladné chování 

apod. Zapisuje se do katalogového listu. 

3. Pochvala ředitele školy – uděluje se pro projednání na pedagogické radě na návrh 

TU např. za reprezentaci školy, významný dobrý skutek apod. Zapisuje se do 

katalogového listu. 

4. Pochvala na vysvědčení - uděluje ředitel školy po projednání na pedagogické 

radě za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný 

nebo statečný čin, za dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci, umístění v krajské  

a celostátní soutěži. Také tuto pochvalu je nutno zapsat do katalogového listu žáka.  

 

II. Napomenutí a důtky 

1. Napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel, vždy po projednání s výchovným 

poradcem školy; poté oznámí řediteli školy, informuje na předepsaném tiskopise 

rodiče (zákonné zástupce žáka) prostřednictvím doporučeného dopisu  

• zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, cvičebního úboru, ŽK (nepořádnost…) 

• neukázněnost při vyučování 

• hrubé chování ke spolužákovi, používá vulgární výrazy 

• ruší ve vyučování (bavení, vykřikování…), nekázeň o přestávkách 

• pozdní nástupy do hodin (kdykoliv: ráno, během dne, odpolední výuka) 

• nepřezouvání se 

• nerespektování pokynů pedagoga při výuce i mimo ni 

• nedbalé zacházení se zařízením školy, znečišťování školy a okolí 

• porušuje pravidla školní jídelny  

2. Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel, vždy po projednání s výchovným 

poradcem školy; poté oznámí řediteli školy, informuje na předepsaném tiskopise 

rodiče (zákonné zástupce žáka) prostřednictvím doporučeného dopisu (není 

nutné, aby vždy DTU předcházelo NTU) 

• časté opakování přestupků uvedených v kategorii napomenutí i přes písemně 

doložená upozornění v ŽK nebo dopisem rodičům 

• ignorace přípravy na vyučování, zapomínání domácích úkolů 

• agresivní chování ke spolužákům 

• vulgární výrazy před učitelem 

• nevhodným způsobem jedná s učitelem 

• hrubé a agresivní chování k zaměstnanci školy 

• prokazatelně lže a překrucuje informace 

• opakovaný podvod při písemkách 

• krádeže ("menší" hodnoty) 

• úmyslené poškozování pomůcek a zařízení školy 

• neomluvená absence v rozsahu 5 vyučovacích hodin 

3. Důtka ředitele školy - uděluje ředitel školy, po projednání s výchovným poradcem 

školy a po projednání v pedagogické radě; informuje na předepsaném tiskopise 

rodiče (zákonné zástupce žáka) prostřednictvím doporučeného dopisu 
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 • mimořádné velmi závažné provinění 

• dlouhodobá neomluvená absence (6 – 10 hodin)  

 

 

Obdrží-li žák v určitém pololetí nějaký typ výchovného opatření, nesmí již v témže 

pololetí znovu obdržet výchovné opatření stejného nebo nižšího stupně. Pololetí se pro 

tyto účely uzavírá pedagogickou radou. 

 

Snížená známka z chování se uděluje pouze v pololetí nebo na konci školního roku  

a vyjadřuje hodnocení chování žáka za celé pololetí. Její udělení není nutně vázáno na 

udělení předchozích výchovných opatření. 

 

4. Druhý stupeň z chování (zpravidla přes DTU) - viz Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 

• byla udělena NTU, DTU a žák se nezlepšil 

• alkohol (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy) 

• natáčení (focení) učitelů a spolužáků bez jejich vědomí a souhlasu 

v prostorách školy; zveřejňování těchto fotek a audionahrávek učitelů či 

spolužáků ze školního prostředí na sociálních sítích 

• cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana (v počátečních stádiích) 

• mluví vulgárně s učitelem, ponižuje učitele, vysmívá se učiteli 

• kouření (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy) 

• pyrotechnika (nošení do školy nebo na akci školy, její použití v prostorách školy 

a jejím blízkém okolí nebo na akci školy) 

• krádeže 

• záškoláctví, neomluvená absence (11 – 20 hodin) 

• podvod v ŽK (přepisování známek, podpisy rodičů) 

 

5. Třetí stupeň z chování (zpravidla přes DŘŠ) - viz Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 

• Záškoláctví, neomluvená absence (delší než 20 hodin) 

• byl udělen druhý stupeň z chování a žák se nezlepšil 

• velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. pokročilá šikana, hrubé 

chování vůči žákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy …)  

• velmi závažné a soustavné porušování školního řádu  

• držení omamných látek (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy)  

 

 

5.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

A. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné čtvrtletní práce, ústní, grafické, praktické, 

pohybové), didaktickými testy,  

- kontrolními písemnými pracemi  

- analýzou výsledků různých činností žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP,SPC), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 
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 B. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky  

za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující 

průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky 

koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti 

nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, 

nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná 

jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 

psychologa. 

C. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje  

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 

oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje 

všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka a to 

zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek 

žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

D. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

 

E. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky 

je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, 

všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

F. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušné předměty. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při 

instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje. 

 

G. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

H. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají 

v pedagogické radě, a to zpravidla v listopadu a dubnu. 

 

I. Informace o prospěchu a chování žáka jsou rodičům předávány při osobním jednání 

na třídních schůzkách nebo v konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně 

zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující 

možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a chování žáka jsou sdělovány 

pouze zákonným zástupcům žáka nikoli veřejně. 

 

J. Všechny informace o případném porušení školního řádu a o chování žáka jsou 

zapisovány do žákovské knížky. 

 

K. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 

L. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje osobní konzultací.  

V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

M. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo 

ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat – celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do  

30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům 

a na požádání ve škole také rodičům. 
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 N. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání 

známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo 

rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační 

přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Při vypracovávání samostatných prací 

nelze pouze opisovat práce jiných autorů (z knihy, Internetu atp.). Šlo by o zneužívání 

autorského práva a práce mohou být klasifikovány nedostatečnou. 

O. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.  

Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná 

opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. Pokud 

je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které 

se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

P. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 

týden, 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný 

zdroj informací, 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co 

umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému 

nastudování celé třídě není přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití 

učiva. 

Q. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání 

podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného 

poradce) na pedagogické radě. 

 

 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

1.3. Komisionální zkouška 

 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, 

- při konání opravné zkoušky. 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, 

že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří stupněm 

prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi  
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 a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové 

komise. 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 

celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

1.4. Opravná zkouška 

 

1. Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na daném stupni základní školy. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. 

srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými 

pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom 

dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského 

úřadu účastní školní inspektor. 

 
Poznámka:  

Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí není součástí školního klasifikačního 

řádu, protože žádného takového žáka na škole nemáme. V případě potřeby bude tato část doplněna 

dodatkem pravidel pro hodnocení. 
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