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Poznámky:
Pokud není urþeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno pro 2. stupeĖ základního
vzdČlávání (resp. pro 6. – 9. roþník), i pro odpovídající roþníky šestiletých a osmiletých
gymnázií.
Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, uþitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo
oznaþení profesní skupiny, tj. žák i žákynČ, uþitel i uþitelka atd.
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ýást A
1

Vymezení Rámcového vzdČlávacího programu pro základní
vzdČlávání v systému kurikulárních dokumentĤ

1.1

Systém kurikulárních dokumentĤ

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu
rozvoje vzdČlávání v ýR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákonČ þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním,
základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), se do vzdČlávací soustavy
zavádí nový systém kurikulárních dokumentĤ pro vzdČlávání žákĤ od 3 do 19 let. Kurikulární
dokumenty jsou vytváĜeny na dvou úrovních – státní a školní (viz graf 1).
Státní úroveĖ v systému kurikulárních dokumentĤ pĜedstavují Národní program vzdČlávání
a rámcové vzdČlávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdČlávání vymezuje poþáteþní
vzdČlávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdČlávání pro jeho jednotlivé etapy –
pĜedškolní, základní a stĜední vzdČlávání. Školní úroveĖ pĜedstavují školní vzdČlávací programy
(dále jen ŠVP), podle nichž se uskuteþĖuje vzdČlávání na jednotlivých školách 1 .
Národní program vzdČlávání, rámcové vzdČlávací programy i školní vzdČlávací programy jsou
veĜejné dokumenty pĜístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veĜejnost.

NÁRODNÍ PROGRAM VZDċLÁVÁNÍ
STÁTNÍ
ÚROVEĕ
RÁMCOVÉ VZDċLÁVACÍ PROGRAMY

RVP GV
RVP ZV

RVP PV

ŠKOLNÍ
ÚROVEĕ

pĜíloha
RVP ZV–LMP

OSTATNÍ
RVP*

RVP SOV

ŠKOLNÍ VZDċLÁVACÍ PROGRAMY

Graf 1 - Systém kurikulárních dokumentĤ
Legenda: RVP PV – Rámcový vzdČlávací program pro pĜedškolní vzdČlávání; RVP ZV – Rámcový vzdČlávací program pro základní
vzdČlávání a pĜíloha Rámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání upravující vzdČlávání žákĤ s lehkým mentálním postižením
(RVP ZV–LMP); RVP GV – Rámcový vzdČlávací program pro gymnaziální vzdČlávání; RVP SOV – Rámcové vzdČlávací programy pro
stĜední odborné vzdČlávání.
* Ostatní RVP – rámcové vzdČlávací programy, které kromČ výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdČlávací program pro
základní umČlecké vzdČlávání, Rámcový vzdČlávací program pro jazykové vzdČlávání, pĜípadnČ další.

1

ŠVP si vytváĜí každá škola podle zásad stanovených v pĜíslušném RVP. Pro tvorbu ŠVP mohou školy využít tzv.
Manuál pro tvorbu školních vzdČlávacích programĤ (dále jen Manuál), který je vytváĜen ke každému RVP. Manuál
seznamuje s postupem tvorby ŠVP a uvádí zpĤsoby zpracování jednotlivých þástí ŠVP s konkrétními pĜíklady.
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Rámcové vzdČlávací programy:
vycházejí z nové strategie vzdČlávání, která zdĤrazĖuje klíþové kompetence, jejich provázanost
se vzdČlávacím obsahem a uplatnČní získaných vČdomostí a dovedností v praktickém životČ;
vycházejí z koncepce celoživotního uþení;
formulují oþekávanou úroveĖ vzdČlání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap
vzdČlávání;
podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovČdnost uþitelĤ za výsledky vzdČlávání.
Principy Rámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání
RVP ZV:
navazuje svým pojetím na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových vzdČlávacích
programĤ pro stĜední vzdČlávání;
vymezuje vše, co je spoleþné a nezbytné v povinném základním vzdČlávání žákĤ, vþetnČ
vzdČlávání v odpovídajících roþnících víceletých stĜedních škol;
specifikuje úroveĖ klíþových kompetencí, jíž by mČli žáci dosáhnout na konci základního
vzdČlávání;
vymezuje vzdČlávací obsah – oþekávané výstupy a uþivo 2 ;
zaĜazuje jako závaznou souþást základního vzdČlávání prĤĜezová témata s výraznČ formativními
funkcemi;
podporuje komplexní pĜístup k realizaci vzdČlávacího obsahu, vþetnČ možnosti jeho vhodného
propojování, a pĜedpokládá volbu rĤzných vzdČlávacích postupĤ, odlišných metod, forem výuky
a využití všech podpĤrných opatĜení ve shodČ s individuálními potĜebami žákĤ;
umožĖuje modifikaci vzdČlávacího obsahu pro vzdČlávání žákĤ se speciálními vzdČlávacími
potĜebami;
je závazný pro všechny stĜední školy pĜi stanovování požadavkĤ pĜijímacího Ĝízení pro vstup do
stĜedního vzdČlávání.

RVP ZV je otevĜený dokument, který bude v urþitých þasových etapách inovován podle
mČnících se potĜeb spoleþnosti, zkušeností uþitelĤ se ŠVP i podle mČnících se potĜeb a zájmĤ žákĤ.
1.3
y
y
y
y
y
y
y

2

3

Tendence ve vzdČlávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdČlávací program pro
základní vzdČlávání 3
zohledĖovat pĜi dosahování cílĤ základního vzdČlávání potĜeby a možnosti žákĤ
uplatĖovat variabilnČjší organizaci a individualizaci výuky podle potĜeb a možností žákĤ
a využívat vnitĜní diferenciaci výuky
vytváĜet širší nabídku povinnČ volitelných pĜedmČtĤ pro rozvoj zájmĤ a individuálních
pĜedpokladĤ žákĤ
vytváĜet pĜíznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na úþinné motivaci,
spolupráci a aktivizujících metodách výuky
prosadit zmČny v hodnocení žákĤ smČrem k prĤbČžné diagnostice, individuálnímu hodnocení
jejich výkonĤ a širšímu využívání slovního hodnocení
zachovávat co nejdéle ve vzdČlávání pĜirozené heterogenní skupiny žákĤ a oslabit dĤvody
k vyþleĖování žákĤ do specializovaných tĜíd a škol
zvýraznit úþinnou spolupráci s rodiþi žákĤ.

Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdČlávají podle pĜílohy Rámcového vzdČlávacího programu pro základní
vzdČlávání. Žáci s tČžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem, kteĜí navštČvují základní školu
speciální, se vzdČlávají podle samostatného rámcového vzdČlávacího programu.
PodrobnČji viz Národní program rozvoje vzdČlávání v ýeské republice (tzv. Bílá kniha) – s. 47 – 51.
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ýást B
2

Charakteristika základního vzdČlávání

Základní vzdČlávání, kterým se dosahuje stupnČ základní vzdČlání, se realizuje oborem vzdČlání
základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdČlávání vydán
Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání.
2.1

Povinnost školní docházky

Základní vzdČlávání je spojeno s povinností školní docházky. PlnČní povinnosti školní
docházky se Ĝídí § 36 až § 43 školského zákona.
2.2

Organizace základního vzdČlávání

Organizaci základního vzdČlávání vþetnČ možnosti zĜízení pĜípravných tĜíd základní školy
upravuje § 46 a § 47 školského zákona. PrĤbČh základního vzdČlávání se Ĝídí § 49 a § 50 školského
zákona. Podrobnosti o organizaci a prĤbČhu základního vzdČlávání stanoví Ministerstvo školství,
mládeže a tČlovýchovy (dále jen ministerstvo) ve vyhlášce þ. 48/2005 Sb., o základním vzdČlávání
a nČkterých náležitostech plnČní povinné školní docházky a ve vyhlášce þ. 73/2005 Sb., o vzdČlávání
dČtí, žákĤ a studentĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami a dČtí, žákĤ a studentĤ mimoĜádnČ
nadaných.
2.3

Hodnocení výsledkĤ vzdČlávání

Hodnocení výsledkĤ vzdČlávání žákĤ se Ĝídí § 51 až § 53 školského zákona. Podrobnosti
o hodnocení výsledkĤ žákĤ a jeho náležitostech stanoví ministerstvo provádČcím právním pĜedpisem.
2.4

Získání stupnČ vzdČlání a ukonþení základního vzdČlávání

Získání stupnČ vzdČlání se Ĝídí § 45 školského zákona a ukonþení základního vzdČlávání § 54
a § 55 školského zákona.
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ýást C
3

Pojetí a cíle základního vzdČlávání

3.1

Pojetí základního vzdČlávání

Základní vzdČlávání navazuje na pĜedškolní vzdČlávání a na výchovu v rodinČ. Je jedinou
etapou vzdČlávání, kterou povinnČ absolvuje celá populace žákĤ ve dvou obsahovČ, organizaþnČ
a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdČlávání na 1. stupni usnadĖuje svým pojetím pĜechod žákĤ z pĜedškolního
vzdČlávání a rodinné péþe do povinného, pravidelného a systematického vzdČlávání. Je založeno na
poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potĜeb, možností a zájmĤ každého žáka (vþetnČ
žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami). VzdČlávání svým þinnostním a praktickým charakterem
a uplatnČním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu uþení, vede je k uþební aktivitČ
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvoĜit a nalézat vhodnou cestu Ĝešení problémĤ.
Základní vzdČlávání na 2. stupni pomáhá žákĤm získat vČdomosti, dovednosti a návyky, které
jim umožní samostatné uþení a utváĜení takových hodnot a postojĤ, které vedou k uvážlivému
a kultivovanému chování, k zodpovČdnému rozhodování a respektování práv a povinností obþana
našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdČlávání na 2. stupni je budováno na širokém
rozvoji zájmĤ žákĤ, na vyšších uþebních možnostech žákĤ a na provázanosti vzdČlávání a života školy
se životem mimo školu. To umožĖuje využít nároþnČjší metody práce i nové zdroje a zpĤsoby
poznávání, zadávat komplexnČjší a dlouhodobČjší úkoly þi projekty a pĜenášet na žáky vČtší
odpovČdnost ve vzdČlávání i v organizaci života školy.
Základní vzdČlávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnČtné a tvĤrþí školní prostĜedí, které
stimuluje nejschopnČjší žáky, povzbuzuje ménČ nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišĢuje,
aby se každé dítČ prostĜednictvím výuky pĜizpĤsobené individuálním potĜebám optimálnČ vyvíjelo
v souladu s vlastními pĜedpoklady pro vzdČlávání. K tomu se vytváĜejí i odpovídající podmínky pro
vzdČlávání žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami. PĜátelská a vstĜícná atmosféra vybízí žáky ke
studiu, práci i þinnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a þas k aktivnímu uþení
a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonĤ a pracovních výsledkĤ žákĤ musí být
postaveno na plnČní konkrétních a splnitelných úkolĤ, na posuzování individuálních zmČn žáka
a pozitivnČ ladČných hodnotících soudech. ŽákĤm musí být dána možnost zažívat úspČch, nebát se
chyby a pracovat s ní.
V prĤbČhu základního vzdČlávání žáci postupnČ získávají takové kvality osobnosti, které jim
umožní pokraþovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a bČhem celého života se dále
vzdČlávat a podle svých možností aktivnČ podílet na životČ spoleþnosti.
3.2

Cíle základního vzdČlávání

Základní vzdČlávání má žákĤm pomoci utváĜet a postupnČ rozvíjet klíþové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdČlání orientovaného zejména na situace blízké
životu a na praktické jednání. V základním vzdČlávání se proto usiluje o naplĖování tČchto cílĤ:
x

umožnit žákĤm osvojit si strategie uþení a motivovat je pro celoživotní uþení

x

podnČcovat žáky k tvoĜivému myšlení, logickému uvažování a k Ĝešení problémĤ

x

vést žáky k všestranné, úþinné a otevĜené komunikaci

x

rozvíjet u žákĤ schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspČchy vlastní
i druhých
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x

pĜipravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovČdné
osobnosti, uplatĖovali svá práva a naplĖovali své povinnosti

x

vytváĜet u žákĤ potĜebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostĜedí i k pĜírodČ

x

uþit žáky aktivnČ rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za nČ
odpovČdný

x

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, uþit je žít spoleþnČ s ostatními lidmi

x

pomáhat žákĤm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
a uplatĖovat je spolu s osvojenými vČdomostmi a dovednostmi pĜi rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
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Klíþové kompetence

Klíþové kompetence pĜedstavují souhrn vČdomostí, dovedností, schopností, postojĤ a hodnot
dĤležitých pro osobní rozvoj a uplatnČní každého þlena spoleþnosti. Jejich výbČr a pojetí vychází
z hodnot obecnČ pĜijímaných ve spoleþnosti a z obecnČ sdílených pĜedstav o tom, které kompetence
jedince pĜispívají k jeho vzdČlávání, spokojenému a úspČšnému životu a k posilování funkcí obþanské
spoleþnosti.
Smyslem a cílem vzdČlávání je vybavit všechny žáky souborem klíþových kompetencí na
úrovni, která je pro nČ dosažitelná, a pĜipravit je tak na další vzdČlávání a uplatnČní ve spoleþnosti.
Osvojování klíþových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svĤj poþátek
v pĜedškolním vzdČlávání, pokraþuje v základním a stĜedním vzdČlávání a postupnČ se dotváĜí
v dalším prĤbČhu života. ÚroveĖ klíþových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního
vzdČlávání, nelze ještČ považovat za ukonþenou, ale získané klíþové kompetence tvoĜí
neopomenutelný základ žáka pro celoživotní uþení, vstup do života a do pracovního procesu.
Klíþové kompetence nestojí vedle sebe izolovanČ, rĤznými zpĤsoby se prolínají, jsou
multifunkþní, mají nadpĜedmČtovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu
vzdČlávání. Proto k jejich utváĜení a rozvíjení musí smČĜovat a pĜispívat veškerý vzdČlávací
obsah i aktivity a þinnosti, které ve škole probíhají.
Ve vzdČlávacím obsahu RVP ZV je uþivo chápáno jako prostĜedek k osvojení þinnostnČ
zamČĜených oþekávaných výstupĤ, které se postupnČ propojují a vytváĜejí pĜedpoklady k úþinnému
a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíþových kompetencí.
V etapČ základního vzdČlávání jsou za klíþové považovány: kompetence k uþení; kompetence
k Ĝešení problémĤ; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence
obþanské; kompetence pracovní.

Kompetence k uþení

y
y
y

y
y

Na konci základního vzdČlávání žák:
vybírá a využívá pro efektivní uþení vhodné zpĤsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje
a Ĝídí vlastní uþení, projevuje ochotu vČnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu uþení
vyhledává a tĜídí informace a na základČ jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivnČ využívá v procesu uþení, tvĤrþích þinnostech a praktickém životČ
operuje s obecnČ užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí vČci do souvislostí, propojuje do
širších celkĤ poznatky z rĤzných vzdČlávacích oblastí a na základČ toho si vytváĜí komplexnČjší
pohled na matematické, pĜírodní, spoleþenské a kulturní jevy
samostatnČ pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závČry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl uþení, má pozitivní vztah k uþení, posoudí vlastní pokrok a urþí pĜekážky þi
problémy bránící uþení, naplánuje si, jakým zpĤsobem by mohl své uþení zdokonalit, kriticky
zhodnotí výsledky svého uþení a diskutuje o nich
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Kompetence k Ĝešení problémĤ

y

y

y
y
y

Na konci základního vzdČlávání žák:
vnímá nejrĤznČjší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém,
pĜemýšlí o nesrovnalostech a jejich pĜíþinách, promyslí a naplánuje zpĤsob Ĝešení problémĤ
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
vyhledá informace vhodné k Ĝešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
využívá získané vČdomosti a dovednosti k objevování rĤzných variant Ĝešení, nenechá se
odradit pĜípadným nezdarem a vytrvale hledá koneþné Ĝešení problému
samostatnČ Ĝeší problémy; volí vhodné zpĤsoby Ĝešení; užívá pĜi Ĝešení problémĤ logické,
matematické a empirické postupy
ovČĜuje prakticky správnost Ĝešení problémĤ a osvČdþené postupy aplikuje pĜi Ĝešení obdobných
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok pĜi zdolávání problémĤ
kriticky myslí, þiní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvČdomuje si zodpovČdnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých þinĤ zhodnotí

Kompetence komunikativní

y
y
y

y
y

Na konci základního vzdČlávání žák:
formuluje a vyjadĜuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadĜuje se výstižnČ, souvisle
a kultivovanČ v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodnČ na nČ reaguje, úþinnČ se zapojuje do
diskuse, obhajuje svĤj názor a vhodnČ argumentuje
rozumí rĤzným typĤm textĤ a záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ užívaných gest, zvukĤ
a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ, pĜemýšlí o nich, reaguje na nČ a tvoĜivČ je
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do spoleþenského dČní
využívá informaþní a komunikaþní prostĜedky a technologie pro kvalitní a úþinnou komunikaci
s okolním svČtem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváĜení vztahĤ potĜebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
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Kompetence sociální a personální

y

y

y

y

Na konci základního vzdČlávání žák:
úþinnČ spolupracuje ve skupinČ, podílí se spoleþnČ s pedagogy na vytváĜení pravidel práce
v týmu, na základČ poznání nebo pĜijetí nové role v pracovní þinnosti pozitivnČ ovlivĖuje
kvalitu spoleþné práce
podílí se na utváĜení pĜíjemné atmosféry v týmu, na základČ ohleduplnosti a úcty pĜi jednání
s druhými lidmi pĜispívá k upevĖování dobrých mezilidských vztahĤ, v pĜípadČ potĜeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá
pĜispívá k diskusi v malé skupinČ i k debatČ celé tĜídy, chápe potĜebu efektivnČ spolupracovat
s druhými pĜi Ĝešení daného úkolu, oceĖuje zkušenosti druhých lidí, respektuje rĤzná hlediska
a þerpá pouþení z toho, co si druzí lidé myslí, Ĝíkají a dČlají
vytváĜí si pozitivní pĜedstavu o sobČ samém, která podporuje jeho sebedĤvČru a samostatný
rozvoj; ovládá a Ĝídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence obþanské

y

y
y
y

y

Na konci základního vzdČlávání žák:
respektuje pĜesvČdþení druhých lidí, váží si jejich vnitĜních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvČdomuje si povinnost postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spoþívají zákony a spoleþenské normy, je si vČdom svých
práv a povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovČdnČ podle dané situace, poskytne dle svých možností úþinnou pomoc
a chová se zodpovČdnČ v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví þlovČka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dČdictví, projevuje pozitivní postoj
k umČleckým dílĤm, smysl pro kulturu a tvoĜivost, aktivnČ se zapojuje do kulturního dČní
a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na
kvalitní životní prostĜedí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje spoleþnosti
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Kompetence pracovní

y
y

y

y

Na konci základního vzdČlávání žák:
používá bezpeþnČ a úþinnČ materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na zmČnČné nebo nové pracovní podmínky
pĜistupuje k výsledkĤm pracovní þinnosti nejen z hlediska kvality, funkþnosti, hospodárnosti
a spoleþenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostĜedí i ochrany kulturních a spoleþenských hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdČlávacích oblastech v zájmu vlastního
rozvoje i své pĜípravy na budoucnost, þiní podložená rozhodnutí o dalším vzdČlávání
a profesním zamČĜení
orientuje se v základních aktivitách potĜebných k uskuteþnČní podnikatelského zámČru a k jeho
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
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VzdČlávací oblasti

VzdČlávací obsah základního vzdČlávání je v RVP ZV orientaþnČ rozdČlen do devíti
vzdČlávacích oblastí. Jednotlivé vzdČlávací oblasti jsou tvoĜeny jedním vzdČlávacím oborem nebo
více obsahovČ blízkými vzdČlávacími obory:
y
Jazyk a jazyková komunikace (ýeský jazyk a literatura, Cizí jazyk)
y
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
y
Informaþní a komunikaþní technologie (Informaþní a komunikaþní technologie)
y
ýlovČk a jeho svČt (ýlovČk a jeho svČt)
y
ýlovČk a spoleþnost (DČjepis, Výchova k obþanství)
y
ýlovČk a pĜíroda (Fyzika, Chemie, PĜírodopis, ZemČpis)
y
UmČní a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
y
ýlovČk a zdraví (Výchova ke zdraví, TČlesná výchova)
y
ýlovČk a svČt práce (ýlovČk a svČt práce)
Jednotlivé vzdČlávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdČlávací oblasti,
která vyjadĜuje postavení a význam vzdČlávací oblasti v základním vzdČlávání a charakterizuje
vzdČlávací obsah jednotlivých vzdČlávacích oborĤ dané vzdČlávací oblasti. Dále je v této þásti
naznaþena návaznost mezi vzdČlávacím obsahem 1. stupnČ a 2. stupnČ základního vzdČlávání.
Na charakteristiku navazuje Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti. Tato þást vymezuje, k þemu
je žák prostĜednictvím vzdČlávacího obsahu veden, aby postupnČ dosahoval klíþových kompetencí.
Praktické propojení vzdČlávacího obsahu s klíþovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na
základČ cílového zamČĜení vzdČlávací oblasti stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdČlávací strategie
vyuþovacích pĜedmČtĤ – viz graf 2.
VzdČlávací obsah vzdČlávacích oborĤ (vþetnČ doplĖujících vzdČlávacích oborĤ 4 ) je tvoĜen
oþekávanými výstupy a uþivem 5 . V rámci 1. stupnČ je vzdČlávací obsah dále þlenČn na 1. období (1. až
3. roþník) a 2. období (4. až 5. roþník). Toto rozdČlení má školám usnadnit distribuci vzdČlávacího
obsahu do jednotlivých roþníkĤ.
Oþekávané výstupy mají þinnostní povahu, jsou prakticky zamČĜené, využitelné v bČžném životČ
a ovČĜitelné. Vymezují pĜedpokládanou zpĤsobilost využívat osvojené uþivo v praktických situacích
a v bČžném životČ. RVP ZV stanovuje oþekávané výstupy na konci 3. roþníku (1. období) jako
orientaþní (nezávazné) a na konci 5. roþníku (2. období) a 9. roþníku jako závazné 6 .
Uþivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhĤ (témat, þinností) a je
chápáno jako prostĜedek k dosažení oþekávaných výstupĤ. Pro svoji informativní a formativní funkci
tvoĜí nezbytnou souþást vzdČlávacího obsahu. Uþivo, vymezené v RVP ZV, je doporuþené školám
k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých roþníkĤ nebo delších þasových úsekĤ. Na úrovni
ŠVP se stává uþivo závazné.
VzdČlávací obsah jednotlivých vzdČlávacích oborĤ škola rozþlení do vyuþovacích pĜedmČtĤ
a rozpracuje, pĜípadnČ doplní v uþebních osnovách podle potĜeb, zájmĤ, zamČĜení a nadání žákĤ tak,
aby bylo zaruþené smČĜování k rozvoji klíþových kompetencí.
Z jednoho vzdČlávacího oboru mĤže být vytvoĜen jeden vyuþovací pĜedmČt nebo více
vyuþovacích pĜedmČtĤ, pĜípadnČ mĤže vyuþovací pĜedmČt vzniknout integrací vzdČlávacího obsahu
více vzdČlávacích oborĤ (integrovaný vyuþovací pĜedmČt). RVP ZV umožĖuje propojení (integraci)
vzdČlávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhĤ, pĜípadnČ vzdČlávacích oborĤ. Integrace
4
5
6

DoplĖující vzdČlávací obory jsou obory, které doplĖují a rozšiĜují vzdČlávací obsah základního vzdČlávání.
VzdČlávací obsah pro žáky s lehkým mentálním postižením stanovuje pĜíloha tohoto dokumentu.
Pokud povaha zdravotního postižení objektivnČ neumožĖuje naplnČní nČkterých oþekávaných výstupĤ z RVP ZV, je
možné ve ŠVP nahradit pĜíslušné oþekávané výstupy takovými, které lépe vyhovují vzdČlávacím možnostem žákĤ se
zdravotním postižením.

18

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

vzdČlávacího obsahu musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdČlávacích oborĤ. Základní
podmínkou funkþní integrace je kvalifikovaný uþitel.
ZámČrem je, aby uþitelé pĜi tvorbČ školních vzdČlávacích programĤ vzájemnČ spolupracovali,
propojovali vhodná témata spoleþná jednotlivým vzdČlávacím oborĤm a posilovali nadpĜedmČtový
pĜístup ke vzdČlávání.

ÚroveĖ RVP

ÚroveĖ ŠVP

Klíþové kompetence

Cíle základního vzdČlávání

Výchovné a vzdČlávací
strategie školy

Cílové zamČĜení
vzdČlávacích oblastí

Výchovné a vzdČlávací strategie
vyuþovacích pĜedmČtĤ

VzdČlávací obsah
Oþekávané výstupy
Uþivo

Uþební osnovy
Rozpracované výstupy
Rozpracované uþivo

Graf 2 - SmČĜování k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
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5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stČžejní postavení ve výchovnČ
vzdČlávacím procesu. Dobrá úroveĖ jazykové kultury patĜí k podstatným znakĤm všeobecné
vyspČlosti absolventa základního vzdČlávání. Jazykové vyuþování vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožĖují správnČ vnímat rĤzná jazyková sdČlení, rozumČt jim, vhodnČ se
vyjadĜovat a úþinnČ uplatĖovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdČlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdČlávacích oborech
ýeský jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk 7 .
Dovednosti získané ve vzdČlávacím oboru ýeský jazyk a literatura jsou potĜebné nejen pro
kvalitní jazykové vzdČlání, ale jsou dĤležité i pro úspČšné osvojování poznatkĤ v dalších oblastech
vzdČlávání. Užívání þeštiny jako mateĜského jazyka v jeho mluvené i písemné podobČ umožĖuje
žákĤm poznat a pochopit spoleþensko-kulturní vývoj lidské spoleþnosti. PĜi realizaci daného
vzdČlávacího oboru se vytváĜejí pĜedpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci uþí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v rĤzných komunikaþních
situacích a aby se umČli orientovat pĜi vnímání okolního svČta i sebe sama.
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýeský jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro
pĜehlednost je rozdČlen do tĜí složek: Komunikaþní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární
výchovy. Ve výuce se však vzdČlávací obsah jednotlivých složek vzájemnČ prolíná.
V Komunikaþní a slohové výchovČ se žáci uþí vnímat a chápat rĤzná jazyková sdČlení, þíst
s porozumČním, kultivovanČ psát, mluvit a rozhodovat se na základČ pĜeþteného nebo slyšeného textu
rĤzného typu vztahujícího se k nejrĤznČjším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
Ve vyšších roþnících se uþí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchovČ žáci získávají vČdomosti a dovednosti potĜebné k osvojování spisovné
podoby þeského jazyka. Uþí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky
k pĜesnému a logickému myšlení, které je základním pĜedpokladem jasného, pĜehledného
a srozumitelného vyjadĜování. PĜi rozvoji potĜebných znalostí a dovedností se uplatĖují a prohlubují
i jejich obecné intelektové dovednosti, napĜ. dovednosti porovnávat rĤzné jevy, jejich shody
a odlišnosti, tĜídit je podle urþitých hledisek a dospívat k zobecnČní. ýeský jazyk se tak od poþátku
vzdČlávání stává nejen nástrojem získávání vČtšiny informací, ale i pĜedmČtem poznávání.
V Literární výchovČ žáci poznávají prostĜednictvím þetby základní literární druhy, uþí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umČlecké zámČry autora a formulovat vlastní názory o pĜeþteném
díle. Uþí se také rozlišovat literární fikci od skuteþnosti. PostupnČ získávají a rozvíjejí základní
þtenáĜské návyky i schopnosti tvoĜivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají
k takovým poznatkĤm a prožitkĤm, které mohou pozitivnČ ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové
orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se mĤže vhodnČ rozvíjet i prostĜednictvím Dramatické
výchovy, zaĜazené v RVP ZV jako doplĖující vzdČlávací obor.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk pĜispívají k chápání a objevování skuteþností, které pĜesahují
oblast zkušeností zprostĜedkovaných mateĜským jazykem. Poskytují živý jazykový základ
a pĜedpoklady pro komunikaci žákĤ v rámci integrované Evropy a svČta.
Osvojování cizích jazykĤ pomáhá snižovat jazykové bariéry a pĜispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivcĤ jak v jejich osobním životČ, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnČní.
UmožĖuje poznávat odlišnosti ve zpĤsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

7

Další cizí jazyk je do roku 2011/2012 vymezen jako doplĖující vzdČlávací obor s disponibilní þasovou dotací 6 hodin na
2. stupni. Znamená to, že škola musí všem žákĤm nabídnout Další cizí jazyk ve formČ volitelného pĜedmČtu. VzdČlávací
obsah doplĖujícího vzdČlávacího oboru Další cizí jazyk je vymezen v kapitole 5.10.
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Prohlubuje vČdomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumČní a tolerance a vytváĜí podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Požadavky na vzdČlávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Spoleþného
evropského referenþního rámce pro jazyky, který popisuje rĤzné úrovnČ ovládání cizího jazyka.
VzdČlávání v Cizím jazyce smČĜuje k dosažení úrovnČ A2, vzdČlávání v Dalším cizím jazyce smČĜuje
k dosažení úrovnČ A1 (podle Spoleþného evropského referenþního rámce pro jazyky) 8 .
ÚspČšnost jazykového vzdČlávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdČlávání v jazyce
mateĜském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žákĤ stane
pĜedmČtem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdČlávání.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v nČmž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako dĤležitého sjednocujícího þinitele národního spoleþenství a jako dĤležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdČlávání
y
rozvíjení pozitivního vztahu k mateĜskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
y
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostĜedku k získávání
a pĜedávání informací, k vyjádĜení jeho potĜeb i prožitkĤ a ke sdČlování názorĤ
y
zvládnutí bČžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostĜedí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
y
samostatnému získávání informací z rĤzných zdrojĤ a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty rĤzného zamČĜení
y
získávání sebedĤvČry pĜi vystupování na veĜejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostĜedku
prosazení sebe sama
y
individuálnímu prožívání slovesného umČleckého díla, ke sdílení þtenáĜských zážitkĤ,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuĜe i k dalším druhĤm umČní založených na umČleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání

8

Spoleþný evropský referenþní rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a všeobecné (pĜedpokládající znalost sociokulturního prostĜedí a reálií zemí, ve kterých se studovaným
jazykem hovoĜí) jako cílové kompetence jazykové výuky.
ÚroveĖ A2: Rozumí vČtám a þasto používaným výrazĤm vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostĜednČ týkají
(napĜ. základní informace o nČm/ní a jeho/její rodinČ, o nakupování, místopisu a zamČstnání). Dokáže komunikovat
prostĜednictvím jednoduchých a bČžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a pĜímou výmČnu informací o známých
a bČžných skuteþnostech. Umí jednoduchým zpĤsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostĜední okolí a záležitosti
týkající se jeho/jejích nejnaléhavČjších potĜeb.
ÚroveĖ A1: Rozumí známým každodenním výrazĤm a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovČt konkrétním
potĜebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí pĜedstavit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se
informací osobního rázu, napĜ. o místČ, kde žije, o lidech, které zná, a vČcech, které vlastní, a na podobné otázky umí
odpovídat. Dokáže se jednoduchým zpĤsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasnČ a je ochoten mu/jí pomoci.
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5.1.1 ýESKÝ JAZYK A LITERATURA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
KOMUNIKAýNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ plynule þte s porozumČním texty pĜimČĜeného rozsahu a nároþnosti
¾ porozumí písemným nebo mluveným pokynĤm pĜimČĜené složitosti
¾ respektuje základní komunikaþní pravidla v rozhovoru
¾ peþlivČ vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
¾ v krátkých mluvených projevech správnČ dýchá a volí vhodné tempo Ĝeþi
¾ volí vhodné verbální i nonverbální prostĜedky Ĝeþi v bČžných školních i mimoškolních situacích
¾ na základČ vlastních zážitkĤ tvoĜí krátký mluvený projev
¾ zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
¾ píše správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
¾ píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení
¾ seĜadí ilustrace podle dČjové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý pĜíbČh
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ þte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþné texty potichu i nahlas
¾ rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný vČk, podstatné informace
zaznamenává
¾ posuzuje úplnost þi neúplnost jednoduchého sdČlení
¾ reprodukuje obsah pĜimČĜenČ složitého sdČlení a zapamatuje si z nČj podstatná fakta
¾ vede správnČ dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
¾ rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamČ
¾ volí náležitou intonaci, pĜízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikaþního zámČru
¾ rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodnČ ji užívá podle komunikaþní situace
¾ píše správnČ po stránce obsahové i formální jednoduché komunikaþní žánry
¾ sestaví osnovu vyprávČní a na jejím základČ vytváĜí krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením þasové posloupnosti
Uþivo
y
y
y

y

þtení – praktické þtení (technika þtení, þtení pozorné, plynulé, znalost orientaþních prvkĤ
v textu); vČcné þtení (þtení jako zdroj informací, þtení vyhledávací, klíþová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvoĜilé, vyjádĜení kontaktu s partnerem); vČcné
naslouchání (pozorné, soustĜedČné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoĜení hlasu, výslovnost),
vyjadĜování závislé na komunikaþní situaci; komunikaþní žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základČ obrazového materiálu;
základní komunikaþní pravidla (oslovení, zahájení a ukonþení dialogu, stĜídání rolí mluvþího
a posluchaþe, zdvoĜilé vystupování), mimojazykové prostĜedky Ĝeþi (mimika, gesta)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náþiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, þitelný a pĜehledný
písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopĜání, pozdrav
z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché
tiskopisy (pĜihláška, dotazník), vypravování
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, þlení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
¾ porovnává významy slov, zvláštČ slova opaþného významu a slova významem souĜadná,
nadĜazená a podĜazená, vyhledá v textu slova pĜíbuzná
¾ porovnává a tĜídí slova podle zobecnČného významu – dČj, vČc, okolnost, vlastnost
¾ rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
¾ užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, pĜídavných jmen
a sloves
¾ spojuje vČty do jednodušších souvČtí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
¾ rozlišuje v textu druhy vČt podle postoje mluvþího a k jejich vytvoĜení volí vhodné jazykové
i zvukové prostĜedky
¾ odĤvodĖuje a píše správnČ: i/y po tvrdých a mČkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dČ, tČ, nČ, ú/Ĥ, bČ, pČ, vČ, mČ - mimo morfologický šev; velká
písmena na zaþátku vČty a v typických pĜípadech vlastních jmen osob, zvíĜat a místních
pojmenování
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ porovnává významy slov, zvláštČ slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
¾ rozlišuje ve slovČ koĜen, þást pĜíponovou, pĜedponovou a koncovku
¾ urþuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
¾ rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
¾ vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici oznaþuje základ
vČty
¾ odlišuje vČtu jednoduchou a souvČtí, vhodnČ zmČní vČtu jednoduchou v souvČtí
¾ užívá vhodných spojovacích výrazĤ, podle potĜeby projevu je obmČĖuje
¾ píše správnČ i/y ve slovech po obojetných souhláskách
¾ zvládá základní pĜíklady syntaktického pravopisu
Uþivo
y
y

y
y
y

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin, modulace souvislé Ĝeþi (tempo, intonace, pĜízvuk)
slovní zásoba a tvoĜení slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznaþná
a mnohoznaþná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (koĜen, þást pĜedponová
a pĜíponová, koncovka)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
skladba – vČta jednoduchá a souvČtí, základní skladební dvojice
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a pĜídavných jmen
tvrdých a mČkkých) a syntaktického (shoda pĜísudku s holým podmČtem)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázování a tempu literární texty pĜimČĜené vČku
¾ vyjadĜuje své pocity z pĜeþteného textu
¾ rozlišuje vyjadĜování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávČní
23

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

¾ pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle pokynĤ uþitele a podle svých schopností
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ vyjadĜuje své dojmy z þetby a zaznamenává je
¾ volnČ reprodukuje text podle svých schopností, tvoĜí vlastní literární text na dané téma
¾ rozlišuje rĤzné typy umČleckých a neumČleckých textĤ
¾ pĜi jednoduchém rozboru literárních textĤ používá elementární literární pojmy
Uþivo
y
y
y
y

poslech literárních textĤ
zážitkové þtení a naslouchání
tvoĜivé þinnosti s literárním textem – pĜednes vhodných literárních textĤ, volná reprodukce
pĜeþteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpoþitadlo, hádanka, Ĝíkanka, báseĖ,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, þtenáĜ; divadelní pĜedstavení, herec,
režisér; verš, rým, pĜirovnání

2. stupeĖ
KOMUNIKAýNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy
žák
¾ odlišuje ve þteném nebo slyšeném textu fakta od názorĤ a hodnocení, ovČĜuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informaþními zdroji
¾ rozlišuje subjektivní a objektivní sdČlení a komunikaþní zámČr partnera v hovoru
¾ rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
¾ dorozumívá se kultivovanČ, výstižnČ, jazykovými prostĜedky vhodnými pro danou komunikaþní
situaci
¾ odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodnČ užívá spisovné jazykové prostĜedky vzhledem
ke svému komunikaþnímu zámČru
¾ v mluveném projevu pĜipraveném i improvizovaném vhodnČ užívá verbálních, nonverbálních
i paralingválních prostĜedkĤ Ĝeþi
¾ zapojuje se do diskuse, Ĝídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
¾ využívá základy studijního þtení – vyhledá klíþová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoĜí otázky a struþné poznámky, výpisky nebo výtah z pĜeþteného textu; samostatnČ pĜipraví
a s oporou o text pĜednese referát
¾ uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel, vytvoĜí koherentní text s dodržováním
pravidel mezivČtného navazování
¾ využívá poznatkĤ o jazyce a stylu ke gramaticky i vČcnČ správnému písemnému projevu
a k tvoĜivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvoĜivému psaní na základČ svých dispozic
a osobních zájmĤ
Uþivo
y
y

y

þtení – praktické (pozorné, pĜimČĜenČ rychlé, znalost orientaþních prvkĤ v textu), vČcné
(studijní, þtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové
naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnČt k jednání), vČcné (soustĜedČné, aktivní),
kritické (objektivní a subjektivní sdČlení, komunikaþní zámČr mluvþího, manipulativní
pĤsobení projevu, zvukové prostĜedky souvislého projevu a prostĜedky mimojazykové),
zážitkové
mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikaþní normy, základní mluvené žánry podle
komunikaþní situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostĜedky
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nonverbální a paralingvální); komunikaþní žánry: pĜipravený i nepĜipravený projev na základČ
poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse
písemný projev – na základČ poznatkĤ o jazyce a stylu, o základních slohových postupech
a žánrech; vyjádĜení postoje ke sdČlovanému obsahu, vlastní tvoĜivé psaní (komunikaþní
žánry: výpisek, žádost, soukromý a úĜední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis,
pozvánka, charakteristika, subjektivnČ zabarvený popis, výklad, úvaha)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy
žák
¾ spisovnČ vyslovuje þeská a bČžnČ užívaná cizí slova
¾ rozlišuje a pĜíklady v textu dokládá nejdĤležitČjší zpĤsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoĜení þeských slov, rozpoznává pĜenesená pojmenování, zvláštČ ve frazémech
¾ samostatnČ pracuje s Pravidly þeského pravopisu, se Slovníkem spisovné þeštiny a s dalšími
slovníky a pĜíruþkami
¾ správnČ tĜídí slovní druhy, tvoĜí spisovné tvary slov a vČdomČ jich používá ve vhodné
komunikaþní situaci
¾ využívá znalostí o jazykové normČ pĜi tvorbČ vhodných jazykových projevĤ podle komunikaþní
situace
¾ rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve vČtČ a v souvČtí
¾ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve vČtČ
jednoduché i souvČtí
¾ rozlišuje spisovný jazyk, náĜeþí a obecnou þeštinu a zdĤvodní jejich užití
Uþivo
y
y

y
y
y
y

zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé Ĝeþi (pĜízvuk
slovní a vČtný), intonace, þlenČní souvislé Ĝeþi (pauzy, frázování)
slovní zásoba a tvoĜení slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní
zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, zpĤsoby tvoĜení
slov
tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
skladba – výpovČć a vČta, stavba vČty, poĜádek slov ve vČtČ, rozvíjející vČtné þleny, souvČtí,
pĜímá a nepĜímá Ĝeþ, stavba textu
pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický
obecné pouþení o jazyce – þeština (jazyk národní, jazyk mateĜský), skupiny jazykĤ (slovanské
– pĜedevším slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné
a nespisovné útvary a prostĜedky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura
jazyka a Ĝeþi, pĤvod a základy vývoje þeštiny, jazykové pĜíruþky)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Oþekávané výstupy
žák
¾ ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla
¾ rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
¾ formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení
a názory na umČlecké dílo
¾ tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ
literární teorie
¾ rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svĤj názor doloží argumenty
¾ rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
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¾

pĜedstavitele
uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe

¾
¾

porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ, v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích

Uþivo
y

y
y

y

tvoĜivé þinnosti s literárním textem – pĜednes vhodných literárních textĤ, volná reprodukce
pĜeþteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváĜení vlastních textĤ, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textĤm
zpĤsoby interpretace literárních a jiných dČl
základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námČt a téma díla, literární
hrdina, kompozice literárního pĜíbČhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové
prostĜedky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umČlecká a vČcná (populárnČ-nauþná,
literatura faktu, publicistické žánry)
literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické
v promČnách þasu – hlavní vývojová období národní a svČtové literatury, typické žánry a jejich
pĜedstavitelé

5.1.2 CIZÍ JAZYK
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ vyslovuje a þte foneticky správnČ v pĜimČĜeném rozsahu slovní zásoby
¾ rozumí jednoduchým pokynĤm a vČtám, adekvátnČ na nČ reaguje
¾ rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
¾ pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a peþlivČ vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem þasu pro porozumČní
¾ používá abecední slovník uþebnice
RECEPTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ rozumí známým slovĤm a jednoduchým vČtám se vztahem k osvojovaným tématĤm
¾ rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálĤ (þasopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je pĜi své práci
¾ þte nahlas plynule a foneticky správnČ jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
¾ vyhledá v jednoduchém textu potĜebnou informaci a vytvoĜí odpovČć na otázku
¾ používá dvojjazyþný slovník
PRODUKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ sestaví gramaticky a formálnČ správnČ jednoduché písemné sdČlení, krátký text a odpovČć na
sdČlení; vyplní své základní údaje do formuláĜĤ
¾ reprodukuje ústnČ i písemnČ obsah pĜimČĜenČ obtížného textu a jednoduché konverzace
¾ obmČĖuje krátké texty se zachováním smyslu textu
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INTERAKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ aktivnČ se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlouþí se s dospČlým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci
Uþivo
y
y
y
y
y

pravidla komunikace v bČžných každodenních situacích – pozdrav, podČkování,
pĜedstavování
jednoduchá sdČlení – adresa, blahopĜání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný þas a zájmová þinnost, oblékání, nákupy,
pĜíroda a poþasí, tradice a zvyky, svátky, dĤležité zemČpisné údaje
slovní zásoba a tvoĜení slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
základní gramatické struktury a typy vČt, základy lexikálního principu pravopisu slov –
vČta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, poĜádek slov ve vČtČ

2. stupeĖ
RECEPTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ þte nahlas plynule a foneticky správnČ texty pĜimČĜeného rozsahu
¾ rozumí obsahu jednoduchých textĤ v uþebnicích a obsahu autentických materiálĤ s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovČdi na otázky
¾ rozumí jednoduché a zĜetelnČ vyslovované promluvČ a konverzaci
¾ odvodí pravdČpodobný význam nových slov z kontextu textu
¾ používá dvojjazyþný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
PRODUKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdČlení týkající se situací souvisejících s životem v rodinČ,
škole a probíranými tematickými okruhy
¾ písemnČ, gramaticky správnČ tvoĜí a obmČĖuje jednoduché vČty a krátké texty
¾ struþnČ reprodukuje obsah pĜimČĜenČ obtížného textu, promluvy i konverzace
¾ vyžádá jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ jednoduchým zpĤsobem se domluví v bČžných každodenních situacích
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Uþivo
y

y
y

y
y

jednoduchá sdČlení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pĜivítání, rozlouþení,
pĜedstavování, omluva, reakce na omluvu, podČkování a reakce na podČkování, prosba, žádost,
pĜání, blahopĜání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, spoleþenský
program
základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), þasové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný þas a zájmová þinnost, osobní dopis,
formuláĜ, dotazník, sport, péþe o zdraví, stravování, mČsto, oblékání, nákupy, pĜíroda, poþasí,
þlovČk a spoleþnost, cestování, sociokulturní prostĜedí pĜíslušných jazykových oblastí a ýeské
republiky
slovní zásoba a tvoĜení slov
gramatické struktury a typy vČt, lexikální princip pravopisu slov

Další cizí jazyk je zaĜazen v kapitole 5.10 DoplĖující vzdČlávací obory.
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5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdČlávání založena pĜedevším na
aktivních þinnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky
v reálných situacích. Poskytuje vČdomosti a dovednosti potĜebné v praktickém životČ a umožĖuje tak
získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním
vzdČláváním a vytváĜí pĜedpoklady pro další úspČšné studium.
VzdČlávání klade dĤraz na dĤkladné porozumČní základním myšlenkovým postupĤm a pojmĤm
matematiky a jejich vzájemným vztahĤm. Žáci si postupnČ osvojují nČkteré pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a zpĤsoby jejich užití.
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdČlen na þtyĜi
tematické okruhy. V tematickém okruhu ýísla a poþetní operace na prvním stupni, na který navazuje
a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh ýíslo a promČnná, si žáci osvojují aritmetické
operace v jejich tĜech složkách: dovednost provádČt operaci, algoritmické porozumČní (proþ je operace
provádČna pĜedloženým postupem) a významové porozumČní (umČt operaci propojit s reálnou situací).
Uþí se získávat þíselné údaje mČĜením, odhadováním, výpoþtem a zaokrouhlováním. Seznamují se
s pojmem promČnná a s její rolí pĜi matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají urþité typy
zmČn a závislostí, které jsou projevem bČžných jevĤ reálného svČta, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. UvČdomují si zmČny a závislosti známých jevĤ, docházejí k pochopení, že zmČnou
mĤže být rĤst i pokles a že zmČna mĤže mít také nulovou hodnotu. Tyto zmČny a závislosti žáci
analyzují z tabulek, diagramĤ a grafĤ, v jednoduchých pĜípadech je konstruují a vyjadĜují
matematickým pĜedpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného poþítaþového
software nebo grafických kalkulátorĤ. Zkoumání tČchto závislostí smČĜuje k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu Geometrie v rovinČ a v prostoru žáci urþují a znázorĖují geometrické
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarĤ, které se vyskytují
všude kolem nás, uvČdomují si vzájemné polohy objektĤ v rovinČ (resp. v prostoru), uþí se
porovnávat, odhadovat, mČĜit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem),
zdokonalovat svĤj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k Ĝešení polohových
a metrických úloh a problémĤ, které vycházejí z bČžných životních situací.
DĤležitou souþástí matematického vzdČlávání jsou Nestandardní aplikaþní úlohy a problémy,
jejichž Ĝešení mĤže být do znaþné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky,
ale pĜi nČmž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by mČly prolínat všemi tematickými okruhy
v prĤbČhu celého základního vzdČlávání. Žáci se uþí Ĝešit problémové situace a úlohy z bČžného
života, pochopit a analyzovat problém, utĜídit údaje a podmínky, provádČt situaþní náþrty, Ĝešit
optimalizaþní úlohy. ěešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míĜe rozumové vyspČlosti
žákĤ, posiluje vČdomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a mĤže podchytit i ty žáky,
kteĜí jsou v matematice ménČ úspČšní.
Žáci se uþí využívat prostĜedky výpoþetní techniky (pĜedevším kalkulátory, vhodný poþítaþový
software, urþité typy výukových programĤ) a používat nČkteré další pomĤcky, což umožĖuje pĜístup
k matematice i žákĤm, kteĜí mají nedostatky v numerickém poþítání a v rýsovacích technikách.
Zdokonalují se rovnČž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
využívání matematických poznatkĤ a dovedností v praktických þinnostech – odhady, mČĜení
a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
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rozvíjení pamČti žákĤ prostĜednictvím numerických výpoþtĤ a osvojováním si nezbytných
matematických vzorcĤ a algoritmĤ
rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné
a vČcné argumentaci prostĜednictvím Ĝešení matematických problémĤ
rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmĤ a vztahĤ, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základČ
tČchto vlastností k urþování a zaĜazování pojmĤ
vytváĜení zásoby matematických nástrojĤ (poþetních operací, algoritmĤ, metod Ĝešení úloh)
a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
vnímání složitosti reálného svČta a jeho porozumČní; k rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu
a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitČjší než její matematický model, že daný
model mĤže být vhodný pro rĤznorodé situace a jedna situace mĤže být vyjádĜena rĤznými
modely
provádČní rozboru problému a plánu Ĝešení, odhadování výsledkĤ, volbČ správného postupu
k vyĜešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
nebo problému
pĜesnému a struþnému vyjadĜování užíváním matematického jazyka vþetnČ symboliky,
provádČním rozborĤ a zápisĤ pĜi Ĝešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
rozvíjení spolupráce pĜi Ĝešení problémových a aplikovaných úloh vyjadĜujících situace
z bČžného života a následnČ k využití získaného Ĝešení v praxi; k poznávání možností
matematiky a skuteþnosti, že k výsledku lze dospČt rĤznými zpĤsoby
rozvíjení dĤvČry ve vlastní schopnosti a možnosti pĜi Ĝešení úloh, k soustavné sebekontrole pĜi
každém kroku postupu Ĝešení, k rozvíjení systematiþnosti, vytrvalosti a pĜesnosti, k vytváĜení
dovednosti vyslovovat hypotézy na základČ zkušenosti nebo pokusu a k jejich ovČĜování nebo
vyvracení pomocí protipĜíkladĤ

5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
ýÍSLO A POýETNÍ OPERACE
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ používá pĜirozená þísla k modelování reálných situací, poþítá pĜedmČty v daném souboru,
vytváĜí soubory s daným poþtem prvkĤ
¾ þte, zapisuje a porovnává pĜirozená þísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
¾ užívá lineární uspoĜádání; zobrazí þíslo na þíselné ose
¾ provádí zpamČti jednoduché poþetní operace s pĜirozenými þísly
¾ Ĝeší a tvoĜí úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené poþetní operace
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ využívá pĜi pamČtném i písemném poþítání komutativnost a asociativnost sþítání a násobení
¾ provádí písemné poþetní operace v oboru pĜirozených þísel
¾ zaokrouhluje pĜirozená þísla, provádí odhady a kontroluje výsledky poþetních operací
v oboru pĜirozených þísel
¾ Ĝeší a tvoĜí úlohy, ve kterých aplikuje osvojené poþetní operace v celém oboru pĜirozených
þísel
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Uþivo
y
y
y
y
y

obor pĜirozených þísel
zápis þísla v desítkové soustavČ, þíselná osa
násobilka
vlastnosti poþetních operací s pĜirozenými þísly
písemné algoritmy poþetních operací

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ orientuje se v þase, provádí jednoduché pĜevody jednotek þasu
¾ popisuje jednoduché závislosti z praktického života
¾ doplĖuje tabulky, schémata, posloupnosti þísel
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ vyhledává, sbírá a tĜídí data
¾ þte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Uþivo
y
y

závislosti a jejich vlastnosti
diagramy, grafy, tabulky, jízdní Ĝády

GEOMETRIE V ROVINċ A V PROSTORU
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tČlesa;
nachází v realitČ jejich reprezentaci
¾ porovnává velikost útvarĤ, mČĜí a odhaduje délku úseþky
¾ rozezná a modeluje jednoduché soumČrné útvary v rovinČ
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (þtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce
¾ sþítá a odþítá graficky úseþky; urþí délku lomené þáry, obvod mnohoúhelníku seþtením
délek jeho stran
¾ sestrojí rovnobČžky a kolmice
¾ urþí obsah obrazce pomocí þtvercové sítČ a užívá základní jednotky obsahu
¾ rozpozná a znázorní ve þtvercové síti jednoduché osovČ soumČrné útvary a urþí osu
soumČrnosti útvaru pĜekládáním papíru
Uþivo
y
y
y
y
y
y

základní útvary v rovinČ – lomená þára, pĜímka, polopĜímka, úseþka, þtverec, kružnice,
obdélník, trojúhelník, kruh, þtyĜúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
délka úseþky; jednotky délky a jejich pĜevody
obvod a obsah obrazce
vzájemná poloha dvou pĜímek v rovinČ
osovČ soumČrné útvary
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NESTANDARDNÍ APLIKAýNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ Ĝeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž Ĝešení je do znaþné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Uþivo
y
y
y
y

slovní úlohy
þíselné a obrázkové Ĝady
magické þtverce
prostorová pĜedstavivost

2. stupeĖ
ýÍSLO A PROMċNNÁ
Oþekávané výstupy
žák
¾ provádí poþetní operace v oboru celých a racionálních þísel; užívá ve výpoþtech druhou
mocninu a odmocninu
¾ zaokrouhluje a provádí odhady s danou pĜesností, úþelnČ využívá kalkulátor
¾ modeluje a Ĝeší situace s využitím dČlitelnosti v oboru pĜirozených þísel
¾ užívá rĤzné zpĤsoby kvantitativního vyjádĜení vztahu celek – þást (pĜirozeným þíslem,
pomČrem, zlomkem, desetinným þíslem, procentem)
¾ Ĝeší modelováním a výpoþtem situace vyjádĜené pomČrem; pracuje s mČĜítky map a plánĤ
¾ Ĝeší aplikaþní úlohy na procenta (i pro pĜípad, že procentová þást je vČtší než celek)
¾ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím promČnných; urþí hodnotu výrazu, sþítá
a násobí mnohoþleny, provádí rozklad mnohoþlenu na souþin pomocí vzorcĤ a vytýkáním
¾ formuluje a Ĝeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
¾ analyzuje a Ĝeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních þísel
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y
y

dČlitelnost pĜirozených þísel – prvoþíslo, þíslo složené, násobek, dČlitel, nejmenší spoleþný
násobek, nejvČtší spoleþný dČlitel, kritéria dČlitelnosti
celá þísla – þísla navzájem opaþná, þíselná osa
desetinná þísla, zlomky – rozvinutý zápis þísla v desítkové soustavČ; pĜevrácené þíslo,
smíšené þíslo, složený zlomek
pomČr – mČĜítko, úmČra, trojþlenka
procenta – procento, promile; základ, procentová þást, poþet procent; jednoduché úrokování
mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
výrazy – þíselný výraz a jeho hodnota; promČnná, výrazy s promČnnými, mnohoþleny
rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvČma neznámými

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Oþekávané výstupy
žák
¾ vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
¾ porovnává soubory dat
¾ urþuje vztah pĜímé anebo nepĜímé úmČrnosti
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vyjádĜí funkþní vztah tabulkou, rovnicí, grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkþních vztahĤ

Uþivo
y
y

závislosti a data – pĜíklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy,
schémata, diagramy, grafy, tabulky; þetnost znaku, aritmetický prĤmČr
funkce – pravoúhlá soustava souĜadnic, pĜímá úmČrnost, nepĜímá úmČrnost, lineární funkce

GEOMETRIE V ROVINċ A V PROSTORU
Oþekávané výstupy
žák
¾ zdĤvodĖuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarĤ pĜi Ĝešení
úloh a jednoduchých praktických problémĤ; využívá potĜebnou matematickou symboliku
¾ charakterizuje a tĜídí základní rovinné útvary
¾ urþuje velikost úhlu mČĜením a výpoþtem
¾ odhaduje a vypoþítá obsah a obvod základních rovinných útvarĤ
¾ využívá pojem množina všech bodĤ dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k Ĝešení
polohových a nepolohových konstrukþních úloh
¾ naþrtne a sestrojí rovinné útvary
¾ užívá k argumentaci a pĜi výpoþtech vČty o shodnosti a podobnosti trojúhelníkĤ
¾ naþrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve stĜedové a osové soumČrnosti, urþí osovČ
a stĜedovČ soumČrný útvar
¾ urþuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tČlesa), analyzuje jejich vlastnosti
¾ odhaduje a vypoþítá objem a povrch tČles
¾ naþrtne a sestrojí sítČ základních tČles
¾ naþrtne a sestrojí obraz jednoduchých tČles v rovinČ
¾ analyzuje a Ĝeší aplikaþní geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Uþivo
y

y
y
y

rovinné útvary – pĜímka, polopĜímka, úseþka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, þtyĜúhelník
(lichobČžník, rovnobČžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha pĜímek v rovinČ
(typy úhlĤ), shodnost a podobnost (vČty o shodnosti a podobnosti trojúhelníkĤ)
metrické vlastnosti v rovinČ – druhy úhlĤ, vzdálenost bodu od pĜímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova vČta
prostorové útvary – kvádr, krychle, rotaþní válec, jehlan, rotaþní kužel, koule, kolmý hranol
konstrukþní úlohy – množiny všech bodĤ dané vlastnosti (osa úseþky, osa úhlu, Thaletova
kružnice), osová soumČrnost, stĜedová soumČrnost

NESTANDARDNÍ APLIKAýNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Oþekávané výstupy
žák
¾ užívá logickou úvahu a kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a problémĤ a nalézá rĤzná
Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
¾ Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí
Uþivo
y
y
y

þíselné a logické Ĝady
þíselné a obrázkové analogie
logické a netradiþní geometrické úlohy
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5.3 INFORMAýNÍ A KOMUNIKAýNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast Informaþní a komunikaþní technologie umožĖuje všem žákĤm dosáhnout
základní úrovnČ informaþní gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpoþetní techniky
a moderních informaþních technologií, orientovat se ve svČtČ informací, tvoĜivČ pracovat
s informacemi a využívat je pĜi dalším vzdČlávání i v praktickém životČ. Vzhledem k narĤstající
potĜebČ osvojení si základních dovedností práce s výpoþetní technikou byla vzdČlávací oblast
Informaþní a komunikaþní technologie zaĜazena jako povinná souþást základního vzdČlávání na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informaþní spoleþnosti nezbytným pĜedpokladem uplatnČní
na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové þinnosti.
Zvládnutí výpoþetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potĜebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožĖuje realizovat metodu „uþení kdekoliv
a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehþení pamČti pĜi souþasné možnosti využít mnohonásobnČ vČtšího
poþtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatkĤ a vhodnČ doplĖuje standardní uþební
texty a pomĤcky.
Dovednosti získané ve vzdČlávací oblasti Informaþní a komunikaþní technologie umožĖují
žákĤm aplikovat výpoþetní techniku s bohatou škálou vzdČlávacího software a informaþních zdrojĤ ve
všech vzdČlávacích oblastech celého základního vzdČlávání. Tato aplikaþní rovina pĜesahuje rámec
vzdČlávacího obsahu vzdČlávací oblasti Informaþní a komunikaþní technologie, a stává se souþástí
všech vzdČlávacích oblastí základního vzdČlávání.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
poznání úlohy informací a informaþních þinností a k využívání moderních informaþních
a komunikaþních technologií
y
porozumČní toku informací, poþínaje jejich vznikem, uložením na médium, pĜenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
y
schopnosti formulovat svĤj požadavek a využívat pĜi interakci s poþítaþem algoritmické
myšlení
y
porovnávání informací a poznatkĤ z vČtšího množství alternativních informaþních zdrojĤ,
a tím k dosahování vČtší vČrohodnosti vyhledaných informací
y
využívání výpoþetní techniky, aplikaþního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své
uþební þinnosti a racionálnČjší organizaci práce
y
tvoĜivému využívání softwarových a hardwarových prostĜedkĤ pĜi prezentaci výsledkĤ své
práce
y
pochopení funkce výpoþetní techniky jako prostĜedku simulace a modelování pĜírodních
i sociálních jevĤ a procesĤ
y
respektování práv k duševnímu vlastnictví pĜi využívání SW
y
zaujetí odpovČdného, etického pĜístupu k nevhodným obsahĤm vyskytujících se na internetu þi
jiných médiích
y
šetrné práci s výpoþetní technikou
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5.3.1 INFORMAýNÍ A KOMUNIKAýNÍ TECHNOLOGIE
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
ZÁKLADY PRÁCE S POýÍTAýEM
Oþekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
¾ využívá základní standardní funkce poþítaþe a jeho nejbČžnČjší periferie
¾ respektuje pravidla bezpeþné práce s hardware i software a postupuje pouþenČ v pĜípadČ
jejich závady
¾ chrání data pĜed poškozením, ztrátou a zneužitím
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

základní pojmy informaþní þinnosti – informace, informaþní zdroje, informaþní instituce
struktura, funkce a popis poþítaþe a pĜídavných zaĜízení
operaþní systémy a jejich základní funkce
seznámení s formáty souborĤ (doc, gif)
multimediální využití poþítaþe
jednoduchá údržba poþítaþe, postupy pĜi bČžných problémech s hardware a software
zásady bezpeþnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpoþetní techniky

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Oþekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
¾ pĜi vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
¾ vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
¾ komunikuje pomocí internetu þi jiných bČžných komunikaþních zaĜízení
Uþivo
y
y
y
y

spoleþenský tok informací (vznik, pĜenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
základní zpĤsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
metody a nástroje vyhledávání informací
formulace požadavku pĜi vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Oþekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
¾ pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Uþivo
y

základní funkce textového a grafického editoru
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2. stupeĖ
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Oþekávané výstupy
žák
¾ ovČĜuje vČrohodnost informací a informaþních zdrojĤ, posuzuje jejich závažnost
a vzájemnou návaznost
Uþivo
y
y
y

vývojové trendy informaþních technologií
hodnota a relevance informací a informaþních zdrojĤ, metody a nástroje jejich ovČĜování
internet

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
¾ uplatĖuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
¾ pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
¾ používá informace z rĤzných informaþních zdrojĤ a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
¾ zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální
formČ
Uþivo
y
y
y
y

poþítaþová grafika, rastrové a vektorové programy
tabulkový editor, vytváĜení tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
prezentace informací (webové stránky, prezentaþní programy, multimédia)
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informaþní etika
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5.4 ýLOVċK A JEHO SVċT
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt je jedinou vzdČlávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1. stupeĖ základního vzdČlávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdČlávací
obsah týkající se þlovČka, rodiny, spoleþnosti, vlasti, pĜírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.
UplatĖuje pohled do historie i souþasnosti a smČĜuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce
pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváĜí povinné základní vzdČlávání na 1. stupni.
VzdČlávání v oblasti ýlovČk a jeho svČt rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žákĤ
získané ve výchovČ v rodinČ a v pĜedškolním vzdČlávání. Žáci se uþí pozorovat a pojmenovávat vČci
jevy a dČje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváĜí se tak jejich prvotní ucelený obraz svČta.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupnČ se seznamují s místnČ i þasovČ vzdálenČjšími osobami
i jevy a se složitČjšími dČji. Uþí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných vČcných
stránek i krásy lidských výtvorĤ a pĜírodních jevĤ, soustĜedČnČ je pozorovat a pĜemýšlet o nich. Na
základČ poznání sebe a svých potĜeb a porozumČní svČtu kolem sebe se žáci uþí vnímat základní
vztahy ve spoleþnosti, porozumČt soudobému zpĤsobu života, jeho pĜednostem i problémĤm, vnímat
souþasnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. PĜi osvojování poznatkĤ
a dovedností ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a jeho svČt se žáci uþí vyjadĜovat své myšlenky, poznatky
a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podnČty jiných.
Podmínkou úspČšného vzdČlávání v dané oblasti je vlastní prožitek žákĤ vycházející
z konkrétních nebo modelových situací pĜi osvojování potĜebných dovedností, zpĤsobĤ jednání
a rozhodování. K tomu významnČ pĜispívá i osobní pĜíklad uþitelĤ. Propojení této vzdČlávací oblasti
s reálným životem a s praktickou zkušeností žákĤ se stává velkou pomocí i ve zvládání nových
životních situací i nové role školáka, pomáhá jim pĜi nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a pĜi
upevĖování pracovních i režimových návykĤ.
VzdČlávací oblast tak pĜipravuje základy pro specializovanČjší výuku ve vzdČlávacích oblastech
ýlovČk a spoleþnost, ýlovČk a pĜíroda a ve vzdČlávacím oboru Výchova ke zdraví.
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýlovČk a jeho svČt je þlenČn do pČti tematických okruhĤ.
Propojováním tematických okruhĤ je možné vytváĜet v ŠVP rĤzné varianty vyuþovacích pĜedmČtĤ
a jejich vzdČlávacího obsahu 9 .
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci uþí na základČ poznávání nejbližšího okolí,
vztahĤ a souvislostí v nČm chápat organizaci života v rodinČ, ve škole, v obci, ve spoleþnosti. Uþí se
do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a pĜedstavami, hledat nové i zajímavé vČci
a bezpeþnČ se v tomto svČtČ pohybovat. DĤraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání
místních a regionálních skuteþností a na utváĜení pĜímých zkušeností žákĤ. RĤzné þinnosti a úkoly by
mČly pĜirozeným zpĤsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydlištČ, postupnČ rozvíjet
jejich národní cítČní a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupnČ osvojují a upevĖují základy vhodného
chování a jednání mezi lidmi, uvČdomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi
lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužĤ a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytváĜejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou spoleþnost nebo i svČt (globální problémy). Celý tematický okruh tak
smČĜuje k prvotním poznatkĤm a dovednostem budoucího obþana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a þas se žáci uþí orientovat v dČjích a v þase. Poznávají, jak a proþ se
þas mČĜí, jak události postupují v þase a utváĜejí historii vČcí a dČjĤ. Uþí se poznávat, jak se život
9

Je možné tradiþnČ vytváĜet jeden pĜedmČt v 1. - 3. roþníku (tj. pĜiĜazovat oþekávaným výstupĤm pro 1. období vhodné
uþivo vybrané z jednotlivých tematických okruhĤ) a dva pĜedmČty ve 4. a 5. roþníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít
jako základ pro VlastivČdu a okruhy 4 a 5 pro PĜírodovČdu), je však možné vytváĜet jen jeden pĜedmČt i ve 4. a 5. roþníku
nebo jeden souvislý pĜedmČt od 1. do 5. roþníku. Není nutno se vždy striktnČ držet tematických okruhĤ, podle potĜeby je
lze rĤznČ strukturovat, propojovat uþivo a pĜiĜazovat ho k oþekávaným výstupĤm
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a vČci vyvíjejí a jakým zmČnám podléhají v þase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámČjších
událostí v rodinČ, obci a regionu a postupuje se k nejdĤležitČjším okamžikĤm v historii naší zemČ.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žákĤ zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé
zemČ. Proto je dĤležité, aby žáci mohli samostatnČ vyhledávat, získávat a zkoumat informace
z dostupných zdrojĤ, pĜedevším pak od þlenĤ své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli
spoleþnČ navštČvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veĜejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost pĜírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneþní soustavy,
kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i promČnlivost živé i neživé pĜírody naší
vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvČdomili, že ZemČ a život na ní tvoĜí jeden nedílný celek, ve
kterém jsou všechny hlavní dČje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou mĤže þlovČk snadno
narušit a velmi obtížnČ obnovovat. Na základČ praktického poznávání okolní krajiny a dalších
informací se žáci uþí hledat dĤkazy o promČnách pĜírody, uþí se využívat a hodnotit svá pozorování
a záznamy, sledovat vliv lidské þinnosti na pĜírodu, hledat možnosti, jak ve svém vČku pĜispČt
k ochranČ pĜírody, zlepšení životního prostĜedí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu ýlovČk a jeho zdraví žáci poznávají pĜedevším sebe na základČ poznávání
þlovČka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potĜeby. Poznávají, jak se
þlovČk vyvíjí a mČní od narození do dospČlosti, co je pro þlovČka vhodné a nevhodné z hlediska
denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahĤ atd. Získávají základní pouþení o zdraví
a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpeþném chování v rĤzných životních
situacích, vþetnČ mimoĜádných událostí, které ohrožují zdraví jedincĤ i celých skupin obyvatel. Žáci si
postupnČ uvČdomují, jakou odpovČdnost má každý þlovČk za své zdraví a bezpeþnost i za zdraví
jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennČjší hodnota v životČ þlovČka. PotĜebné
vČdomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomĤcky, sledují konkrétní situace, hrají
urþené role a Ĝeší modelové situace.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
utváĜení pracovních návykĤ v jednoduché samostatné i týmové þinnosti
y
orientaci ve svČtČ informací a k þasovému a místním propojování historických, zemČpisných
a kulturních informací
y
rozšiĜování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skuteþností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
y
poznávání a chápání rozdílĤ mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základČ spoleþnČ vytvoĜených a pĜijatých nebo obecnČ uplatĖovaných pravidel soužití,
k plnČní povinností a spoleþných úkolĤ
y
samostatnému a sebevČdomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci i v ménČ bČžných situacích, k poznávání a ovlivĖování své
jedineþnosti (možností a limitĤ)
y
utváĜení ohleduplného vztahu k pĜírodČ i kulturním výtvorĤm a k hledání možností aktivního
uplatnČní pĜi jejich ochranČ
y
pĜirozenému vyjadĜování pozitivních citĤ ve vztahu k sobČ i okolnímu prostĜedí
y
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v þem by v budoucnu mohl uspČt
y
poznávání podstaty zdraví i pĜíþin nemocí, k upevĖování preventivního chování, úþelného
rozhodování a jednání v rĤzných situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpeþnosti i zdraví
a bezpeþnosti druhých
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5.4.1 ýLOVċK A JEHO SVċT
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ vyznaþí v jednoduchém plánu místo svého bydlištČ a školy, cestu na urþené místo a rozliší
možná nebezpeþí v nejbližším okolí
¾ zaþlení svou obec (mČsto) do pĜíslušného kraje a obslužného centra ýR, pozoruje a popíše
zmČny v nejbližším okolí, obci (mČstČ)
¾ rozliší pĜírodní a umČlé prvky v okolní krajinČ a vyjádĜí rĤznými zpĤsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ urþí a vysvČtlí polohu svého bydlištČ nebo pobytu vzhledem ke krajinČ a státu
¾ urþí svČtové strany v pĜírodČ i podle mapy, orientuje se podle nich a Ĝídí se podle zásad
bezpeþného pohybu a pobytu v pĜírodČ
¾ rozlišuje mezi náþrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o pĜírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
¾ vyhledá typické regionální zvláštnosti pĜírody, osídlení, hospodáĜství a kultury, jednoduchým
zpĤsobem posoudí jejich význam z hlediska pĜírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
¾ zprostĜedkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná zpĤsob
života a pĜírodu v naší vlasti i v jiných zemích
¾ rozlišuje hlavní orgány státní moci a nČkteré jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
Uþivo
y
y
y
y

y
y
y
y

domov – prostĜedí domova, orientace v místČ bydlištČ
škola – prostĜedí školy, þinnosti ve škole, okolí školy, bezpeþná cesta do školy
obec (mČsto), místní krajina – její þásti, poloha v krajinČ, minulost a souþasnost obce
(mČsta), význaþné budovy, dopravní síĢ
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevninČ,
rozšíĜení pĤd, rostlinstva a živoþichĤ, vliv krajiny na život lidí, pĤsobení lidí na krajinu
a životní prostĜedí, orientaþní body a linie, svČtové strany
regiony ýR – Praha a vybrané oblasti ýR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zĜízení a politického systému ýR, státní
správa a samospráva, státní symboly
Evropa a svČt – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
mapy obecnČ zemČpisné a tematické – obsah, grafika, vysvČtlivky

LIDÉ KOLEM NÁS
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ rozlišuje blízké pĜíbuzenské vztahy v rodinČ, role rodinných pĜíslušníkĤ a vztahy mezi nimi
¾ odvodí význam a potĜebu rĤzných povolání a pracovních þinností
¾ projevuje toleranci k pĜirozeným odlišnostem spolužákĤ, jejich pĜednostem i nedostatkĤm
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Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ vyjádĜí na základČ vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodinČ, v obci (mČstČ)
¾ rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí pĜi konkrétních þinnostech své názory,
popĜípadČ pĜipustí svĤj omyl, dohodne se na spoleþném postupu a Ĝešení se spolužáky
¾ rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
¾ orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v bČžných situacích
¾ poukáže v nejbližším spoleþenském a pĜírodním prostĜedí na zmČny a nČkteré problémy
a navrhne možnosti zlepšení životního prostĜedí obce (mČsta)
Uþivo
y
y
y
y

y
y
y

rodina – postavení jedince v rodinČ, role þlenĤ rodiny, pĜíbuzenské a mezigeneraþní vztahy,
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zamČstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany,
církve, pomoc nemocným, sociálnČ slabým, spoleþný „evropský dĤm“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítČte, práva a povinnosti žákĤ školy,
protiprávní jednání, právní ochrana obþanĤ a majetku, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
vlastnictví – soukromé, veĜejné, osobní, spoleþné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní spoleþnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy pĜírodního prostĜedí

LIDÉ A ýAS
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ využívá þasové údaje pĜi Ĝešení rĤzných situací v denním životČ, rozlišuje dČj v minulosti,
pĜítomnosti a budoucnosti
¾ pojmenuje nČkteré rodáky, kulturní þi historické památky, významné události regionu,
interpretuje nČkteré povČsti nebo báje spjaté s místem, v nČmž žije
¾ uplatĖuje elementární poznatky o sobČ, o rodinČ a þinnostech þlovČka, o lidské spoleþnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na pĜíkladech porovnává minulost a souþasnost
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ pracuje s þasovými údaji a využívá zjištČných údajĤ k pochopení vztahĤ mezi dČji a mezi jevy
¾ využívá archivĤ, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informaþních zdrojĤ pro pochopení
minulosti; zdĤvodní základní význam chránČných þástí pĜírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
¾ rozeznává souþasné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a souþasnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik
¾ srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách zpĤsob života a práce pĜedkĤ na našem území
v minulosti a souþasnosti s využitím regionálních specifik
¾ objasní historické dĤvody pro zaĜazení státních svátkĤ a významných dnĤ
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Uþivo
y
y
y
y

orientace v þase a þasový Ĝád – urþování þasu, þas jako fyzikální veliþina, dČjiny jako þasový
sled událostí, kalendáĜe, letopoþet, generace, režim dne, roþní období
souþasnost a minulost v našem životČ – promČny zpĤsobu života, bydlení, pĜedmČty denní
potĜeby, prĤbČh lidského života, státní svátky a významné dny
regionální památky – péþe o památky, lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, povČsti – minulost kraje a pĜedkĤ, domov, vlast, rodný kraj

ROZMANITOST PěÍRODY
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ pozoruje, popíše a porovná viditelné promČny v pĜírodČ v jednotlivých roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré pĜírodniny podle nápadných urþujících znakĤ, uvede pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé lokalitČ
¾ provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, urþuje jejich spoleþné a rozdílné
vlastnosti a zmČĜí základní veliþiny pomocí jednoduchých nástrojĤ a pĜístrojĤ
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ objevuje a zjišĢuje propojenost prvkĤ živé a neživé pĜírody, princip rovnováhy pĜírody
a nachází souvislosti mezi koneþným vzhledem pĜírody a þinností þlovČka
¾ vysvČtlí na základČ elementárních poznatkĤ o Zemi jako souþásti vesmíru souvislost
s rozdČlením þasu a stĜídáním roþních období
¾ zkoumá základní spoleþenstva ve vybraných lokalitách regionĤ, zdĤvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v pĜizpĤsobení organismĤ prostĜedí
¾ porovnává na základČ pozorování základní projevy života na konkrétních organismech,
prakticky tĜídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíþe a atlasy
¾ zhodnotí nČkteré konkrétní þinnosti þlovČka v pĜírodČ a rozlišuje aktivity, které mohou
prostĜedí i zdraví þlovČka podporovat nebo poškozovat
¾ založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdĤvodní postup, vyhodnotí a vysvČtlí výsledky pokusu
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y
y

látky a jejich vlastnosti – tĜídČní látek, zmČny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání
látek a mČĜení veliþin s praktickým užíváním základních jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, obČh vody v pĜírodČ, vlastnosti, složení,
proudČní vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, pĤda – nČkteré hospodáĜsky významné horniny a nerosty, zvČtrávání,
vznik pĤdy a její význam
Vesmír a ZemČ – sluneþní soustava, den a noc, roþní období
rostliny, houby, živoþichové – znaky života, životní potĜeby a projevy, prĤbČh a zpĤsob
života, výživa, stavba tČla u nČkterých nejznámČjších druhĤ, význam v pĜírodČ a pro þlovČka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, pĤd,
rostlinstva a živoþišstva na Zemi; podnebí a poþasí
rovnováha v pĜírodČ – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní spoleþenstva
ohleduplné chování k pĜírodČ a ochrana pĜírody – odpovČdnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostĜedí, ochrana rostlin a živoþichĤ, likvidace odpadĤ, živelné pohromy
a ekologické katastrofy

41

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

ýLOVċK A JEHO ZDRAVÍ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ uplatĖuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotnČ preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském tČle; projevuje vhodným chováním a þinnostmi vztah ke
zdraví
¾ dodržuje zásady bezpeþného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
¾ chová se obezĜetnČ pĜi setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepĜíjemná; v pĜípadČ potĜeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítČ
¾ uplatĖuje základní pravidla úþastníkĤ silniþního provozu
¾ reaguje adekvátnČ na pokyny dospČlých pĜi mimoĜádných událostech
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ využívá poznatkĤ o lidském tČle k vysvČtlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoĜe vlastního zdravého zpĤsobu života
¾ rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítČte pĜed a po jeho narození
¾ úþelnČ plánuje svĤj þas pro uþení, práci, zábavu a odpoþinek podle vlastních potĜeb s ohledem
na oprávnČné nároky jiných osob
¾ uplatĖuje úþelné zpĤsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimoĜádné události
¾ pĜedvede v modelových situacích osvojené jednoduché zpĤsoby odmítání návykových látek
¾ uplatĖuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
¾ ošetĜí drobná poranČní a zajistí lékaĜskou pomoc
¾ uplatĖuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpeþných zpĤsobech
sexuálního chování mezi chlapci a dČvþaty v daném vČku
Uþivo
y
y
y

y
y

y

lidské tČlo – životní potĜeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
partnerství, rodiþovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické
a psychické zmČny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty pĜenosu)
péþe o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava;
nemoc, drobné úrazy a poranČní, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní
hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a poþítaþe
osobní bezpeþí – bezpeþné chování v rizikovém prostĜedí, bezpeþné chování v silniþním
provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.),
brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
situace hromadného ohrožení
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5.5 ýLOVċK A SPOLEýNOST
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost v základním vzdČlávání vybavuje žáka znalostmi
a dovednostmi potĜebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické spoleþnosti. VzdČlávání
smČĜuje k tomu, aby žáci poznali dČjinné, sociální a kulturnČ historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, promČnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem spoleþnosti
a s dĤležitými spoleþenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na
utváĜení spoleþenského klimatu. ZamČĜuje se na utváĜení pozitivních obþanských postojĤ, rozvíjí
vČdomí pĜináležitosti k evropskému civilizaþnímu a kulturnímu okruhu a podporuje pĜijetí hodnot, na
nichž je souþasná demokratická Evropa budována. DĤležitou souþástí vzdČlávání v dané vzdČlávací
oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojĤ, výchova k toleranci
a respektování lidských práv, k rovnosti mužĤ a žen a výchova k úctČ k pĜírodnímu a kulturnímu
prostĜedí i k ochranČ umČleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost se u žákĤ formují dovednosti a postoje dĤležité pro
aktivní využívání poznatkĤ o spoleþnosti a mezilidských vztazích v obþanském životČ. Žáci se uþí
rozpoznávat a formulovat spoleþenské problémy v minulosti i souþasnosti, zjišĢovat a zpracovávat
informace nutné pro jejich Ĝešení, nacházet Ĝešení a vyvozovat závČry, reflektovat je a aplikovat
v reálných životních situacích.
VzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost zahrnuje vzdČlávací obory DČjepis a Výchova
k obþanství. Ve svém vzdČlávacím obsahu navazuje pĜímo na vzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt.
PĜesahy dané vzdČlávací oblasti se promítají i do jiných vzdČlávacích oblastí a do celého života školy
a mají pĜímou vazbu zejména na spoleþenskovČdní þást vzdČlávacího oboru ZemČpis, který je v zájmu
zachování jeho celistvosti umístČn ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda.
VzdČlávací obor DČjepis pĜináší základní poznatky o konání þlovČka v minulosti. Jeho hlavním
posláním je kultivace historického vČdomí jedince a uchování kontinuity historické pamČti, pĜedevším
ve smyslu pĜedávání historické zkušenosti. DĤležité je zejména poznávání dČjĤ, skutkĤ a jevĤ, které
zásadním zpĤsobem ovlivnily vývoj spoleþnosti a promítly se do obrazu naší souþasnosti. DĤraz je
kladen pĜedevším na dČjiny 19. a 20. století, kde leží koĜeny vČtšiny souþasných spoleþenských jevĤ.
VýznamnČ se uplatĖuje zĜetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové
þasové a prostorové pĜedstavy i empatie, které umožĖují žákĤm lépe proniknout k pochopení
historických jevĤ a dČjĤ. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavĜenou minulostí ani
shlukem faktĤ a definitivních závČrĤ, ale je kladením otázek, jimiž se souþasnost prostĜednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou
konkretizovány prostĜednictvím zaĜazování dČjin regionu i dČjin místních.
VzdČlávací obor Výchova k obþanství se zamČĜuje na vytváĜení kvalit, které souvisejí
s orientací žákĤ v sociální realitČ a s jejich zaþleĖováním do rĤzných spoleþenských vztahĤ a vazeb.
Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu rĤzných životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodinČ
a širších spoleþenstvích, s hospodáĜským životem, þinností dĤležitých politických institucí a orgánĤ
a s možnými zpĤsoby zapojení jednotlivcĤ do obþanského života. Uþí žáky respektovat a uplatĖovat
mravní principy a pravidla spoleþenského soužití a pĜebírat odpovČdnost za vlastní názory, chování
a jednání i jejich dĤsledky. Rozvíjí obþanské a právní vČdomí žákĤ, posiluje smysl jednotlivcĤ pro
osobní i obþanskou odpovČdnost a motivuje žáky k aktivní úþasti na životČ demokratické spoleþnosti.
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Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
rozvíjení zájmu o souþasnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních spoleþenství,
utváĜení a upevĖování vČdomí pĜináležitosti k evropské kultuĜe
y
odhalování koĜenĤ spoleþenských jevĤ, dČjĤ a zmČn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmínČnosti v reálném a historickém þase
y
hledání paralel mezi minulými a souþasnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými þi
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvČtovém mČĜítku
y
utváĜení pozitivního hodnotového systému opĜeného o historickou zkušenost
y
rozlišování mýtĤ a skuteþnosti, rozpoznávání projevĤ a pĜíþin subjektivního výbČru a hodnocení
faktĤ i ke snaze o objektivní posouzení spoleþenských jevĤ souþasnosti i minulosti
y
vytváĜení schopnosti využívat jako zdroj informací rĤznorodé verbální i neverbální texty
spoleþenského a spoleþenskovČdního charakteru
y
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
právních a ekonomických faktĤ tvoĜících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování
každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech vþetnČ
souvislostí mezinárodních a globálních
y
úctČ k vlastnímu národu i k jiným národĤm a etnikĤm; k rozvíjení respektu ke kulturním þi
jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i rĤzných spoleþenství
y
získávání orientace v aktuálním dČní v ýR, EU a ve svČtČ, k rozvíjení zájmu o veĜejné
záležitosti
y
utváĜení vČdomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
y
utváĜení pozitivních vztahĤ k opaþnému pohlaví v prostĜedí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodinČ, v zamČstnání i v politickém životČ,
k vnímání pĜedsudkĤ v nazírání na roli žen ve spoleþnosti
y
rozpoznávání názorĤ a postojĤ ohrožujících lidskou dĤstojnost nebo odporujících základním
principĤm demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vĤþi myšlenkové manipulaci
y
uplatĖování vhodných prostĜedkĤ komunikace k vyjadĜování vlastních myšlenek, citĤ, názorĤ
a postojĤ, k zaujímání a obhajování vlastních postojĤ a k pĜimČĜenému obhajování svých práv

5.5.1 DċJEPIS
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
ýLOVċK V DċJINÁCH
Oþekávané výstupy
žák
¾ uvede konkrétní pĜíklady dĤležitosti a potĜebnosti dČjepisných poznatkĤ
¾ uvede pĜíklady zdrojĤ informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažćovány
¾ orientuje se na þasové ose a v historické mapČ, Ĝadí hlavní historické epochy
v chronologickém sledu
Uþivo
y
y

význam zkoumání dČjin, získávání informací o dČjinách; historické prameny
historický þas a prostor
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POýÁTKY LIDSKÉ SPOLEýNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ charakterizuje život pravČkých sbČraþĤ a lovcĤ, jejich materiální a duchovní kulturu
¾ objasní význam zemČdČlství, dobytkáĜství a zpracování kovĤ pro lidskou spoleþnost
¾ uvede pĜíklady archeologických kultur na našem území
Uþivo
y

þlovČk a lidská spoleþnost v pravČku

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOěENY EVROPSKÉ KULTURY
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozpozná souvislost mezi pĜírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemČdČlských
civilizací
¾ uvede nejvýznamnČjší typy památek, které se staly souþástí svČtového kulturního dČdictví
¾ demonstruje na konkrétních pĜíkladech pĜínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
dĤležité pro evropskou civilizaci, zrod kĜesĢanství a souvislost s judaismem
¾ porovná formy vlády a postavení spoleþenských skupin v jednotlivých státech a vysvČtlí
podstatu antické demokracie
Uþivo
y
y
y

nejstarší starovČké civilizace a jejich kulturní odkaz
antické ěecko a ěím
stĜední Evropa a její styky s antickým StĜedomoĜím

KěESġANSTVÍ A STěEDOVċKÁ EVROPA
Oþekávané výstupy
žák
¾ popíše podstatnou zmČnu evropské situace, která nastala v dĤsledku pĜíchodu nových etnik,
christianizace a vzniku státĤ
¾ porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
¾ objasní situaci Velkomoravské Ĝíše a vnitĜní vývoj þeského státu a postavení tČchto státních
útvarĤ v evropských souvislostech
¾ vymezí úlohu kĜesĢanství a víry v životČ stĜedovČkého þlovČka, konflikty mezi svČtskou
a církevní mocí, vztah kĜesĢanství ke kacíĜství a jiným vČroukám
¾ ilustruje postavení jednotlivých vrstev stĜedovČké spoleþnosti, uvede pĜíklady románské
a gotické kultury
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

nový etnický obraz Evropy
utváĜení státĤ ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický
vývoj
islám a islámské Ĝíše ovlivĖující Evropu (Arabové, Turci)
Velká Morava a þeský stát, jejich vnitĜní vývoj a postavení v EvropČ
kĜesĢanství, papežství, císaĜství, kĜížové výpravy
struktura stĜedovČké spoleþnosti, funkce jednotlivých vrstev
kultura stĜedovČké spoleþnosti - románské a gotické umČní a vzdČlanost
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OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POýÁTKY NOVÉ DOBY
Oþekávané výstupy
žák
¾ vysvČtlí znovuobjevení antického ideálu þlovČka, nové myšlenky žádající reformu církve
vþetnČ reakce církve na tyto požadavky
¾ vymezí význam husitské tradice pro þeský politický a kulturní život
¾ popíše a demonstruje prĤbČh zámoĜských objevĤ, jejich pĜíþiny a dĤsledky
¾ objasní postavení þeského státu v podmínkách Evropy rozdČlené do Ĝady mocenských
a náboženských center a jeho postavení uvnitĜ habsburské monarchie
¾ objasní pĜíþiny a dĤsledky vzniku tĜicetileté války a posoudí její dĤsledky
¾ na pĜíkladech evropských dČjin konkretizuje absolutismus, konstituþní monarchie,
parlamentarismus
¾ rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylĤ a uvede jejich pĜedstavitele a pĜíklady
významných kulturních památek
Uþivo
y
y
y
y

renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíĜení Evropou
zámoĜské objevy a poþátky dobývání svČta
þeský stát a velmoci v 15. – 18. století
barokní kultura a osvícenství

MODERNIZACE SPOLEýNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ vysvČtlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní zmČny ve vybraných zemích
a u nás, které charakterizují modernizaci spoleþnosti
¾ objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
stranČ a rozbitím starých spoleþenských struktur v EvropČ na stranČ druhé
¾ porovná jednotlivé fáze utváĜení novodobého þeského národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národĤ
¾ charakterizuje emancipaþní úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky
formulované ve vybraných evropských revolucích
¾ na vybraných pĜíkladech demonstruje základní politické proudy
¾ vysvČtlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnomČrnosti vývoje jednotlivých
þástí Evropy a svČta vþetnČ dĤsledkĤ, ke kterým tato nerovnomČrnost vedla; charakterizuje
soupeĜení mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svČt; vznik USA
industrializace a její dĤsledky pro spoleþnost; sociální otázka
národní hnutí velkých a malých národĤ; utváĜení novodobého þeského národa
revoluce 19. století jako prostĜedek Ĝešení politických, sociálních a národnostních problémĤ
politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava,
politické strany, obþanská práva
kulturní rozrĤznČnost doby
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
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MODERNÍ DOBA
Oþekávané výstupy
žák
¾ na pĜíkladech demonstruje zneužití techniky ve svČtových válkách a jeho dĤsledky
¾ rozpozná klady a nedostatky demokratických systémĤ
¾ charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, pĜíþiny jejich nastolení v širších ekonomických
a politických souvislostech a dĤsledky jejich existence pro svČt; rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
¾ na pĜíkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepĜijatelnost z hlediska lidských práv
¾ zhodnotí postavení ýSR v evropských souvislostech a jeho vnitĜní sociální, politické,
hospodáĜské a kulturní prostĜedí
Uþivo
y
y
y
y

první svČtová válka a její politické, sociální a kulturní dĤsledky
nové politické uspoĜádání Evropy a úloha USA ve svČtČ; vznik ýSR, její hospodáĜskopolitický vývoj, sociální a národnostní problémy
mezinárodnČ politická a hospodáĜská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –
komunismus, fašismus, nacismus – dĤsledky pro ýSR a svČt
druhá svČtová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniþní odboj; politické,
mocenské a ekonomické dĤsledky války

ROZDċLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVċT
Oþekávané výstupy
žák
¾ vysvČtlí pĜíþiny a dĤsledky vzniku bipolárního svČta; uvede pĜíklady stĜetávání obou blokĤ
¾ vysvČtlí a na pĜíkladech doloží mocenské a politické dĤvody euroatlantické hospodáĜské
a vojenské spolupráce
¾ posoudí postavení rozvojových zemí
¾ prokáže základní orientaci v problémech souþasného svČta
Uþivo
y
y
y
y
y
y

studená válka, rozdČlení svČta do vojenských blokĤ reprezentovaných supervelmocemi;
politické, hospodáĜské, sociální a ideologické soupeĜení
vnitĜní situace v zemích východního bloku (na vybraných pĜíkladech srovnání
s charakteristikou západních zemí)
ýeskoslovensko od únorového pĜevratu do r. 1989, vznik ýR
rozpad koloniálního systému, mimoevropský svČt
problémy souþasnosti
vČda, technika a vzdČlání jako faktory vývoje; sport a zábava
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5.5.2 VÝCHOVA K OBýANSTVÍ
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
ýLOVċK VE SPOLEýNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ objasní úþel dĤležitých symbolĤ našeho státu a zpĤsoby jejich používání
¾ rozlišuje projevy vlastenectví od projevĤ nacionalismu
¾ zdĤvodní nepĜijatelnost vandalského chování a aktivnČ proti nČmu vystupuje
¾ zhodnotí nabídku kulturních institucí a cílenČ z ní vybírá akce, které ho zajímají
¾ kriticky pĜistupuje k mediálním informacím, vyjádĜí svĤj postoj k pĤsobení propagandy
a reklamy na veĜejné mínČní a chování lidí
¾ zhodnotí a na pĜíkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádĜí své možnosti,
jak mĤže v pĜípadČ potĜeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
¾ uplatĖuje vhodné zpĤsoby chování a komunikace v rĤzných životních situacích, pĜípadné
neshody þi konflikty s druhými lidmi Ĝeší nenásilným zpĤsobem
¾ objasní potĜebu tolerance ve spoleþnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, zpĤsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
¾ rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevĤm lidské nesnášenlivosti
¾ posoudí a na pĜíkladech doloží pĜínos spolupráce lidí pĜi Ĝešení konkrétních úkolĤ
a dosahování nČkterých cílĤ v rodinČ, ve škole, v obci
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žákĤ, význam a þinnost žákovské samosprávy,
spoleþná pravidla a normy; vklad vzdČlání pro život
naše obec, region, kraj – dĤležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci,
místní tradice; ochrana kulturních památek, pĜírodních objektĤ a majetku
naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny
kulturní život – rozmanitost kulturních projevĤ, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní
instituce; masová kultura, prostĜedky masové komunikace, masmédia
lidská setkání – pĜirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužĤ a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potĜební lidé ve spoleþnosti
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty
v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla
chování; dČlba práce a þinností, výhody spolupráce lidí
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ýLOVċK JAKO JEDINEC
Oþekávané výstupy
žák
¾ objasní, jak mĤže realistiþtČjší poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivnČ
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
¾ posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i spoleþných cílĤ, objasní
význam vĤle pĜi dosahování cílĤ a pĜekonávání pĜekážek
¾ rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodnČ koriguje své chování a jednání
¾ popíše, jak lze usmČrĖovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
pĜednosti, pĜekonávat osobní nedostatky a pČstovat zdravou sebedĤvČru
Uþivo
y
y
y

podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené pĜedpoklady, osobní potenciál
vnitĜní svČt þlovČka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skuteþnosti, sebe i druhých
lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí
osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní zmČny,
sebezmČna; význam motivace, aktivity, vĤle a osobní káznČ pĜi seberozvoji

STÁT A HOSPODÁěSTVÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozlišuje a porovnává rĤzné formy vlastnictví, uvede jejich pĜíklady
¾ objasní potĜebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatĖuje ve
svém jednání
¾ dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní zpĤsoby zacházení s penČzi a se
svým i svČĜeným majetkem, vyhýbá se rizikĤm v hospodaĜení s penČzi
¾ vysvČtlí, jakou funkci plní banky a jaké služby obþanĤm nabízejí
¾ rozlišuje, ze kterých zdrojĤ pocházejí pĜíjmy státu a do kterých oblastí stát smČruje své
výdaje, uvede pĜíklady dávek a pĜíspČvkĤ, které ze státního rozpoþtu získávají obþané
¾ rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede pĜíklady jejich souþinnosti
¾ na pĜíkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
Uþivo
y
y
y
y

majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaĜení s penČzi, majetkem a rĤznými formami vlastnictví
peníze – funkce a podoby penČz, formy placení; rozpoþet rodiny, státu; význam daní
výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
principy tržního hospodáĜství – nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejþastČjší
právní formy podnikání

STÁT A PRÁVO
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozlišuje nejþastČjší typy a formy státĤ a na pĜíkladech porovná jejich znaky
¾ rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ýR i jejich orgánĤ a institucí,
uvede pĜíklady institucí a orgánĤ, které se podílejí na správČ obcí, krajĤ a státu
¾ objasní výhody demokratického zpĤsobu Ĝízení státu pro každodenní život obþanĤ
49

ýást C

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede pĜíklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivĖovat každodenní život obþanĤ
pĜimČĜenČ uplatĖuje svá práva a respektuje práva a oprávnČné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod
objasní význam právní úpravy dĤležitých vztahĤ – vlastnictví, pracovní pomČr, manželství
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich dĤsledky, uvede pĜíklady nČkterých smluv
upravujících obþanskoprávní vztahy – osobní pĜeprava; koupČ, oprava þi pronájem vČci
dodržuje právní ustanovení, která se na nČj vztahují a uvČdomuje si rizika jejich porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánĤ právní ochrany obþanĤ, uvede pĜíklady jejich þinnosti
a spolupráce pĜi postihování trestných þinĤ
rozpozná protiprávní jednání, rozliší pĜestupek a trestný þin, uvede jejich pĜíklady

Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní obþanství ýR; Ústava ýR;
složky státní moci, jejich orgány a instituce
státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
principy demokracie – znaky demokratického zpĤsobu rozhodování a Ĝízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev
lidská práva – základní lidská práva, práva dítČte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv
dČtí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace
právní Ĝád ýeské republiky – význam a funkce právního Ĝádu, orgány právní ochrany
obþanĤ, soustava soudĤ; právní norma, pĜedpis, publikování právních pĜedpisĤ
protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost; porušování
pĜedpisĤ v silniþním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví
právo v každodenním životČ – význam právních vztahĤ; dĤležité právní vztahy a závazky
z nich vyplývající; styk s úĜady

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVċT
Oþekávané výstupy
žák
¾ popíše vliv zaþlenČní ýR do EU na každodenní život obþanĤ, uvede pĜíklady práv obþanĤ
ýR v rámci EU i možných zpĤsobĤ jejich uplatĖování
¾ uvede nČkteré významné mezinárodní organizace a spoleþenství, k nimž má vztah ýR,
posoudí jejich význam ve svČtovém dČní a popíše výhody spolupráce mezi státy
¾ uvede pĜíklady nČkterých projevĤ globalizace, porovná jejich klady a zápory
¾ uvede nČkteré globální problémy souþasnosti, vyjádĜí na nČ svĤj osobní názor a popíše jejich
hlavní pĜíþiny i možné dĤsledky pro život lidstva
¾ objasní souvislosti globálních a lokálních problémĤ, uvede pĜíklady možných projevĤ
a zpĤsobĤ Ĝešení globálních problémĤ na lokální úrovni - v obci, regionu
¾ uvede pĜíklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zpĤsobĤm jeho potírání
Uþivo
y
y
y

evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ýR
mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpeþnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE, NATO, OSN aj.)
globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy, zpĤsoby jejich Ĝešení
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5.6 ýLOVċK A PěÍRODA
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast ýlovČk a pĜíroda zahrnuje okruh problémĤ spojených se zkoumáním
pĜírody. Poskytuje žákĤm prostĜedky a metody pro hlubší porozumČní pĜírodním faktĤm a jejich
zákonitostem. Dává jim tím i potĜebný základ pro lepší pochopení a využívání souþasných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v bČžném životČ.
V této vzdČlávací oblasti dostávají žáci pĜíležitost poznávat pĜírodu jako systém, jehož souþásti
jsou vzájemnČ propojeny, pĤsobí na sebe a ovlivĖují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení
dĤležitosti udržování pĜírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, vþetnČ þlovČka. VzdČlávací
oblast také významnČ podporuje vytváĜení otevĜeného myšlení (pĜístupného alternativním názorĤm),
kritického myšlení a logického uvažování.
VzdČlávací obory vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, PĜírodopis
a ZemČpis, svým þinnostním a badatelským charakterem výuky umožĖují žákĤm hloubČji porozumČt
zákonitostem pĜírodních procesĤ, a tím si uvČdomovat i užiteþnost pĜírodovČdných poznatkĤ a jejich
aplikací v praktickém životČ. ZvláštČ významné je, že pĜi studiu pĜírody specifickými poznávacími
metodami si žáci osvojují i dĤležité dovednosti. Jedná se pĜedevším o rozvíjení dovednosti soustavnČ,
objektivnČ a spolehlivČ pozorovat, experimentovat a mČĜit, vytváĜet a ovČĜovat hypotézy o podstatČ
pozorovaných pĜírodních jevĤ, analyzovat výsledky tohoto ovČĜování a vyvozovat z nich závČry. Žáci
se tak uþí zkoumat pĜíþiny pĜírodních procesĤ, souvislosti þi vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak?
Proþ? Co se stane, jestliže?) a hledat na nČ odpovČdi, vysvČtlovat pozorované jevy, hledat a Ĝešit
poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí pĜírodních procesĤ pro jejich
pĜedvídání þi ovlivĖování.
Ve výše zmínČných vzdČlávacích oborech žáci postupnČ poznávají složitost a mnohotvárnost
skuteþnosti, podstatné souvislosti mezi stavem pĜírody a lidskou þinností, pĜedevším pak závislost
þlovČka na pĜírodních zdrojích a vlivy lidské þinnosti na stav životního prostĜedí a na lidské zdraví.
Uþí se zkoumat zmČny probíhající v pĜírodČ, odhalovat pĜíþiny a následky ovlivĖování dĤležitých
místních i globálních ekosystémĤ a uvČdomČle využívat své pĜírodovČdné poznání ve prospČch
ochrany životního prostĜedí a principĤ udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi
þlovČkem a pĜírodou, jehož významnou souþástí je i uvČdomování si pozitivního vlivu pĜírody na
citový život þlovČka, utváĜí - spolu s fyzikálním, chemickým a pĜírodopisným vzdČláváním - také
vzdČlávání zemČpisné, které navíc umožĖuje žákĤm postupnČ odhalovat souvislosti pĜírodních
podmínek a života lidí i jejich spoleþenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ýR,
v EvropČ i ve svČtČ.
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ZemČpis, který má pĜírodovČdný i spoleþenskovČdní
charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístČn celý v této vzdČlávací oblasti.
VzdČlávací oblast ýlovČk a pĜíroda navazuje na vzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt, která na
elementární úrovni pĜibližuje pĜírodovČdné poznávání žákĤm 1. stupnČ základního vzdČlávání,
a kooperuje pĜedevším se vzdČlávacími oblastmi Matematika a její aplikace, ýlovČk a spoleþnost,
ýlovČk a zdraví a ýlovČk a svČt práce a pĜirozenČ i s dalšími vzdČlávacími oblastmi.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
zkoumání pĜírodních faktĤ a jejich souvislostí s využitím rĤzných empirických metod
poznávání (pozorování, mČĜení, experiment) i rĤzných metod racionálního uvažování
y
potĜebČ klást si otázky o prĤbČhu a pĜíþinách rĤzných pĜírodních procesĤ, správnČ tyto otázky
formulovat a hledat na nČ adekvátní odpovČdi
y
zpĤsobu myšlení, které vyžaduje ovČĜování vyslovovaných domnČnek o pĜírodních faktech
více nezávislými zpĤsoby
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posuzování dĤležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných pĜírodovČdných dat pro potvrzení
nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz þi závČrĤ
zapojování do aktivit smČĜujících k šetrnému chování k pĜírodním systémĤm, ke svému zdraví
i zdraví ostatních lidí
porozumČní souvislostem mezi þinnostmi lidí a stavem pĜírodního a životního prostĜedí
uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnČjší využívání zdrojĤ energie v praxi, vþetnČ
co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojĤ, zejména pak sluneþního záĜení, vČtru,
vody a biomasy
utváĜení dovedností vhodnČ se chovat pĜi kontaktu s objekty þi situacemi potenciálnČ þi
aktuálnČ ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostĜedí lidí

5.6.1 FYZIKA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
LÁTKY A TċLESA
Oþekávané výstupy
žák
¾ zmČĜí vhodnČ zvolenými mČĜidly nČkteré dĤležité fyzikální veliþiny charakterizující látky
a tČlesa
¾ uvede konkrétní pĜíklady jevĤ dokazujících, že se þástice látek neustále pohybují a vzájemnČ
na sebe pĤsobí
¾ pĜedpoví, jak se zmČní délka þi objem tČlesa pĜi dané zmČnČ jeho teploty
¾ využívá s porozumČním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem pĜi Ĝešení praktických
problémĤ
Uþivo
y
y

mČĜené veliþiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její zmČna, þas
skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich þásticovou stavbou; difúze

POHYB TċLES
SÍLY
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozhodne, jaký druh pohybu tČleso koná vzhledem k jinému tČlesu
¾ využívá s porozumČním pĜi Ĝešení problémĤ a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a þasem
u rovnomČrného pohybu tČles
¾ zmČĜí velikost pĤsobící síly
¾ urþí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil pĤsobících na tČleso, jejich velikosti, smČry
a výslednici
¾ využívá Newtonovy zákony pro objasĖování þi pĜedvídání zmČn pohybu tČles pĜi pĤsobení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
¾ aplikuje poznatky o otáþivých úþincích síly pĜi Ĝešení praktických problémĤ
Uþivo
y
y
y

pohyby tČles – pohyb rovnomČrný a nerovnomČrný; pohyb pĜímoþarý a kĜivoþarý
gravitaþní pole a gravitaþní síla – pĜímá úmČrnost mezi gravitaþní silou a hmotností tČlesa
tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla pĤsobí
52

ýást C

y
y
y
y

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

tĜecí síla – smykové tĜení, ovlivĖování velikosti tĜecí síly v praxi
výslednice dvou sil stejných a opaþných smČrĤ
Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativnČ), tĜetí
rovnováha na páce a pevné kladce

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Oþekávané výstupy
žák
¾ využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro Ĝešení konkrétních
praktických problémĤ
¾ pĜedpoví z analýzy sil pĤsobících na tČleso v klidné tekutinČ chování tČlesa v ní
Uþivo
y
y
y

PascalĤv zákon – hydraulická zaĜízení
hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou
a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s nČkterými procesy v atmosféĜe
ArchimédĤv zákon – vztlaková síla; potápČní, vznášení se a plování tČles v klidných
tekutinách

ENERGIE
Oþekávané výstupy
žák
¾ urþí v jednoduchých pĜípadech práci vykonanou silou a z ní urþí zmČnu energie tČlesa
¾ využívá s porozumČním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a þasem
¾ využívá poznatky o vzájemných pĜemČnách rĤzných forem energie a jejich pĜenosu pĜi Ĝešení
konkrétních problémĤ a úloh
¾ urþí v jednoduchých pĜípadech teplo pĜijaté þi odevzdané tČlesem
¾ zhodnotí výhody a nevýhody využívání rĤzných energetických zdrojĤ z hlediska vlivu na
životní prostĜedí
Uþivo
y

y
y

formy energie – pohybová a polohová energie; vnitĜní energie; elektrická energie a výkon;
výroba a pĜenos elektrické energie; jaderná energie, štČpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna; ochrana lidí pĜed radioaktivním záĜením
pĜemČny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypaĜování a kapalnČní; hlavní
faktory ovlivĖující vypaĜování a teplotu varu kapaliny
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

ZVUKOVÉ DċJE
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativnČ analyzuje pĜíhodnost daného prostĜedí pro
šíĜení zvuku
¾ posoudí možnosti zmenšování vlivu nadmČrného hluku na životní prostĜedí
Uþivo
y

vlastnosti zvuku – látkové prostĜedí jako podmínka vzniku šíĜení zvuku, rychlost šíĜení zvuku
v rĤzných prostĜedích; odraz zvuku na pĜekážce, ozvČna; pohlcování zvuku; výška zvukového
tónu
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ELEKTROMAGNETICKÉ A SVċTELNÉ DċJE
Oþekávané výstupy
žák
¾ sestaví správnČ podle schématu elektrický obvod a analyzuje správnČ schéma reálného
obvodu
¾ rozliší stejnosmČrný proud od stĜídavého a zmČĜí elektrický proud a napČtí
¾ rozliší vodiþ, izolant a polovodiþ na základČ analýzy jejich vlastností
¾ využívá OhmĤv zákon pro þást obvodu pĜi Ĝešení praktických problémĤ
¾ využívá prakticky poznatky o pĤsobení magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu zmČny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napČtí v ní
¾ zapojí správnČ polovodiþovou diodu
¾ využívá zákona o pĜímoþarém šíĜení svČtla ve stejnorodém optickém prostĜedí a zákona
odrazu svČtla pĜi Ĝešení problémĤ a úloh
¾ rozhodne ze znalosti rychlostí svČtla ve dvou rĤzných prostĜedích, zda se svČtlo bude lámat ke
kolmici þi od kolmice, a využívá této skuteþnosti pĜi analýze prĤchodu svČtla þoþkami
Uþivo
y
y

y

elektrický obvod – zdroj napČtí, spotĜebiþ, spínaþ
elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné úþinky
elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosmČrný elektromotor; transformátor; bezpeþné
chování pĜi práci s elektrickými pĜístroji a zaĜízeními
vlastnosti svČtla – zdroje svČtla; rychlost svČtla ve vakuu a v rĤzných prostĜedích; stín,
zatmČní Slunce a MČsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
(kvalitativnČ); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativnČ); rozklad bílého
svČtla hranolem

VESMÍR
Oþekávané výstupy
žák
¾ objasní (kvalitativnČ) pomocí poznatkĤ o gravitaþních silách pohyb planet kolem Slunce
a mČsícĤ planet kolem planet
¾ odliší hvČzdu od planety na základČ jejich vlastností
Uþivo
y
y

sluneþní soustava – její hlavní složky; mČsíþní fáze
hvČzdy – jejich složení

5.6.2 CHEMIE
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEýNOST PRÁCE
Oþekávané výstupy
žák
¾ urþí spoleþné a rozdílné vlastnosti látek
¾ pracuje bezpeþnČ s vybranými dostupnými a bČžnČ používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpeþnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí
¾ objasní nejefektivnČjší jednání v modelových pĜíkladech havárie s únikem nebezpeþných
látek
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Uþivo
y
y
y
y

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na
vlastnosti a stav látek.
zásady bezpeþné práce – ve školní pracovnČ (laboratoĜi) i v bČžném životČ
nebezpeþné látky a pĜípravky – R-vČty, S-vČty, varovné znaþky a jejich význam
mimoĜádné události – havárie chemických provozĤ, úniky nebezpeþných látek

SMċSI
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozlišuje smČsi a chemické látky
¾ vypoþítá složení roztokĤ, pĜipraví prakticky roztok daného složení
¾ vysvČtlí základní faktory ovlivĖující rozpouštČní pevných látek
¾ navrhne postupy a prakticky provede oddČlování složek smČsí o známém složení; uvede
pĜíklady oddČlování složek v praxi
¾ rozliší rĤzné druhy vody a uvede pĜíklady jejich výskytu a použití
¾ uvede pĜíklady zneþišĢování vody a vzduchu v pracovním prostĜedí a domácnosti, navrhne
nejvhodnČjší preventivní opatĜení a zpĤsoby likvidace zneþištČní
Uþivo
y

y
y

smČsi – rĤznorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanČjší, zĜedČnČjší, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného
obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštČní do roztoku; oddČlování složek smČsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; þistota vody
vzduch – složení, þistota ovzduší, ozonová vrstva

ýÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Oþekávané výstupy
žák
¾ používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
¾ rozlišuje chemické prvky a chemické slouþeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
¾ orientuje se v periodické soustavČ chemických prvkĤ, rozpozná vybrané kovy a nekovy
a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Uþivo
y
y
y

þásticové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový
obal a jeho zmČny v chemických reakcích, elektrony
prvky – názvy, znaþky, vlastnosti a použití vybraných prvkĤ, skupiny a periody v periodické
soustavČ chemických prvkĤ; protonové þíslo
chemické slouþeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických
a organických slouþenin

CHEMICKÉ REAKCE
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede pĜíklady prakticky dĤležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
¾ pĜeþte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypoþítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu
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aplikuje poznatky o faktorech ovlivĖujících prĤbČh chemických reakcí v praxi a pĜi
pĜedcházení jejich nebezpeþnému prĤbČhu

Uþivo
y
y
y
y

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost
klasifikace chemických reakcí – sluþování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní
faktory ovlivĖující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích
látek, katalýza
chemie a elektĜina – výroba elektrického proudu chemickou cestou

ANORGANICKÉ SLOUýENINY
Oþekávané výstupy
žák
¾ porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidĤ, kyselin, hydroxidĤ
a solí a posoudí vliv významných zástupcĤ tČchto látek na životní prostĜedí
¾ vysvČtlí vznik kyselých dešĢĤ, uvede jejich vliv na životní prostĜedí a uvede opatĜení, kterými
jim lze pĜedcházet
¾ orientuje se na stupnici pH, zmČĜí reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
a uvede pĜíklady uplatĖování neutralizace v praxi
Uþivo
y
y
y

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidĤ
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztokĤ; vlastnosti, vzorce, názvy a použití
vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidĤ
soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidaþní þíslo, názvosloví,
vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidĤ

ORGANICKÉ SLOUýENINY
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
¾ zhodnotí užívání fosilních paliv a vyrábČných paliv jako zdrojĤ energie a uvede pĜíklady
produktĤ prĤmyslového zpracování ropy
¾ rozliší vybrané deriváty uhlovodíkĤ, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
¾ orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktĤ
biochemického zpracování, pĜedevším bílkovin, tukĤ, sacharidĤ.
¾ urþí podmínky postaþující pro aktivní fotosyntézu
¾ uvede pĜíklady zdrojĤ bílkovin, tukĤ, sacharidĤ a vitaminĤ
Uþivo
y
y
y
y

uhlovodíky – pĜíklady v praxi významných alkanĤ, uhlovodíkĤ s vícenásobnými vazbami
a aromatických uhlovodíkĤ
paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, prĤmyslovČ vyrábČná paliva
deriváty uhlovodíkĤ – pĜíklady v praxi významných alkoholĤ a karboxylových kyselin
pĜírodní látky – zdroje, vlastnosti a pĜíklady funkcí bílkovin, tukĤ, sacharidĤ a vitaminĤ
v lidském tČle
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CHEMIE A SPOLEýNOST
Oþekávané výstupy
žák
¾ zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na
Zemi
¾ aplikuje znalosti o principech hašení požárĤ na Ĝešení modelových situací z praxe
¾ orientuje se v pĜípravČ a využívání rĤzných látek v praxi a jejich vlivech na životní prostĜedí
a zdraví þlovČka
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

chemický prĤmysl v ýR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostĜedím, recyklace
surovin, koroze
prĤmyslová hnojiva
tepelnČ zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
detergenty a pesticidy, insekticidy
hoĜlaviny – význam tĜíd nebezpeþnosti
léþiva a návykové látky

5.6.3 PěÍRODOPIS
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném pĜehledu vývoje organismĤ
¾ popíše základní rozdíly mezi buĖkou rostlin, živoþichĤ a bakterií a objasní funkci základních
organel
¾ rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánĤ (orgánových soustav) rostlin
i živoþichĤ
¾ tĜídí organismy a zaĜadí vybrané organismy do Ĝíší a nižších taxonomických jednotek
¾ vysvČtlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska
dČdiþnosti
¾ uvede pĜíklady dČdiþnosti v praktickém životČ a pĜíklady vlivu prostĜedí na utváĜení
organismĤ
¾ uvede na pĜíkladech z bČžného života význam virĤ a bakterií v pĜírodČ i pro þlovČka
Uþivo
y
y
y
y
y

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, rĤst,
rozmnožování, vývin, reakce na podnČty; názory na vznik života
základní struktura života – buĖky, pletiva, tkánČ, orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobunČþné a mnohobunČþné
význam a zásady tĜídČní organismĤ
dČdiþnost a promČnlivost organismĤ – podstata dČdiþnosti a pĜenos dČdiþných informací,
gen, kĜížení
viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití
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BIOLOGIE HUB
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozpozná naše nejznámČjší jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znakĤ
¾ vysvČtlí rĤzné zpĤsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních
ĜetČzcích
¾ objasní funkci dvou organismĤ ve stélce lišejníkĤ
Uþivo
y
y
y

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na þlovČka a živé
organismy
houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sbČru, konzumace a první pomoc pĜi
otravČ houbami
lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam

BIOLOGIE ROSTLIN
Oþekávané výstupy
žák
¾ odvodí na základČ pozorování uspoĜádání rostlinného tČla od buĖky pĜes pletiva až
k jednotlivým orgánĤm
¾ porovná vnČjší a vnitĜní stavbu jednotlivých orgánĤ a uvede praktické pĜíklady jejich funkcí
a vztahĤ v rostlinČ jako celku
¾ vysvČtlí princip základních rostlinných fyziologických procesĤ a jejich využití pĜi pČstování
rostlin
¾ rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a urþuje jejich význaþné zástupce pomocí
klíþĤ a atlasĤ
¾ odvodí na základČ pozorování pĜírody závislost a pĜizpĤsobení nČkterých rostlin podmínkám
prostĜedí
Uþivo
y
y
y

y

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých þástí tČla vyšších rostlin
(koĜen, stonek, list, kvČt, semeno, plod)
fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, rĤstu, rozmnožování
systém rostlin – poznávání a zaĜazování daných zástupcĤ bČžných druhĤ Ĝas, mechorostĤ,
kapraćorostĤ (plavunČ, pĜesliþky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednodČložných a dvoudČložných); jejich vývoj a využití hospodáĜsky významných zástupcĤ
význam rostlin a jejich ochrana

BIOLOGIE ŽIVOýICHģ
Oþekávané výstupy
žák
¾ porovná základní vnČjší a vnitĜní stavbu vybraných živoþichĤ a vysvČtlí funkci jednotlivých
orgánĤ
¾ rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živoþichĤ, urþuje vybrané živoþichy, zaĜazuje je do
hlavních taxonomických skupin
¾ odvodí na základČ pozorování základní projevy chování živoþichĤ v pĜírodČ, na pĜíkladech
objasní jejich zpĤsob života a pĜizpĤsobení danému prostĜedí
¾ zhodnotí význam živoþichĤ v pĜírodČ i pro þlovČka uplatĖuje zásady bezpeþného chování ve
styku se živoþichy
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Uþivo
y
y

y
y

stavba tČla, stavba a funkce jednotlivých þástí tČla – živoþišná buĖka, tkánČ, orgány,
orgánové soustavy, organismy jednobunČþné a mnohobunČþné, rozmnožování
vývoj, vývin a systém živoþichĤ – významní zástupci jednotlivých skupin živoþichĤ – prvoci,
bezobratlí (žahavci, ploštČnci, hlísti, mČkkýši, kroužkovci, þlenovci), strunatci (paryby, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
rozšíĜení, význam a ochrana živoþichĤ – hospodáĜsky a epidemiologicky významné druhy,
péþe o vybrané domácí živoþichy, chov domestikovaných živoþichĤ, živoþišná spoleþenstva
projevy chování živoþichĤ

BIOLOGIE ýLOVċKA
Oþekávané výstupy
žák
¾ urþí polohu a objasní stavbu a funkci orgánĤ a orgánových soustav lidského tČla, vysvČtlí
jejich vztahy
¾ orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze þlovČka
¾ objasní vznik a vývin nového jedince od poþetí až do stáĜí
¾ rozlišuje pĜíþiny, pĜípadnČ pĜíznaky bČžných nemocí a uplatĖuje zásady jejich prevence
a léþby
¾ aplikuje pĜedlékaĜskou první pomoc pĜi poranČní a jiném poškození tČla
Uþivo
y
y

y
y

fylogeneze a ontogeneze þlovČka – rozmnožování þlovČka
anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých þástí lidského tČla, orgány, orgánové
soustavy (opČrná, pohybová, obČhová, dýchací, trávicí, vyluþovací a rozmnožovací, Ĝídící),
vyšší nervová þinnost, hygiena duševní þinnosti
nemoci, úrazy a prevence – pĜíþiny, pĜíznaky, praktické zásady a postupy pĜi léþení bČžných
nemocí; závažná poranČní a život ohrožující stavy
životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví þlovČka

NEŽIVÁ PěÍRODA
Oþekávané výstupy
žák
¾ objasní vliv jednotlivých sfér ZemČ na vznik a trvání života
¾ rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
urþovacích pomĤcek
¾ rozlišuje dĤsledky vnitĜních a vnČjších geologických dČjĤ, vþetnČ geologického obČhu
hornin i obČhu vody
¾ porovná význam pĤdotvorných þinitelĤ pro vznik pĤdy, rozlišuje hlavní pĤdní typy a pĤdní
druhy v naší pĜírodČ
¾ rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znakĤ
¾ uvede na základČ pozorování význam vlivu podnebí a poþasí na rozvoj a udržení života na
Zemi
Uþivo
y
y
y
y

ZemČ – vznik a stavba ZemČ
nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní tĜídČní, praktický význam a využití
zástupcĤ, urþování jejich vzorkĤ; principy krystalografie
vnČjší a vnitĜní geologické procesy – pĜíþiny a dĤsledky
pĤdy – složení, vlastnosti a význam pĤdy pro výživu rostlin, její hospodáĜský význam pro
spoleþnost, nebezpeþí a pĜíklady její devastace, možnosti a pĜíklady rekultivace
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vývoj zemské kĤry a organismĤ na Zemi – geologické zmČny, vznik života, výskyt
typických organismĤ a jejich pĜizpĤsobování prostĜedí
geologický vývoj a stavba území ýR – ýeský masiv, Karpaty
podnebí a poþasí ve vztahu k životu

ZÁKLADY EKOLOGIE
Oþekávané výstupy
žák
¾ uvede pĜíklady výskytu organismĤ v urþitém prostĜedí a vztahy mezi nimi
¾ rozlišuje a uvede pĜíklady systémĤ organismĤ – populace, spoleþenstva, ekosystémy
a objasní na základČ pĜíkladu základní princip existence živých a neživých složek
ekosystému
¾ vysvČtlí podstatu jednoduchých potravních ĜetČzcĤ v rĤzných ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
¾ uvede pĜíklady kladných i záporných vlivĤ þlovČka na životní prostĜedí a pĜíklady narušení
rovnováhy ekosystému
Uþivo
y

y

organismy a prostĜedí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostĜedím;
populace, spoleþenstva, pĜirozené a umČlé ekosystémy, potravní ĜetČzce, rovnováha
v ekosystému
ochrana pĜírody a životního prostĜedí – globální problémy a jejich Ĝešení, chránČná území

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PěÍRODY
Oþekávané výstupy
žák
¾ aplikuje praktické metody poznávání pĜírody
¾ dodržuje základní pravidla bezpeþnosti práce a chování pĜi poznávání živé a neživé pĜírody
Uþivo
y

y

praktické metody poznávání pĜírody – pozorování lupou a mikroskopem (pĜípadnČ
dalekohledem), zjednodušené urþovací klíþe a atlasy, založení herbáĜe a sbírek, ukázky
odchytu nČkterých živoþichĤ, jednoduché rozþleĖování rostlin a živoþichĤ
významní biologové a jejich objevy

5.6.4 ZEMċPIS (GEOGRAFIE)
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Oþekávané výstupy
žák
¾ organizuje a pĜimČĜenČ hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktĤ a elaborátĤ, z grafĤ, diagramĤ, statistických a dalších
informaþních zdrojĤ
¾ používá s porozumČním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
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pĜimČĜenČ hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféĜe, jejich urþité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmínČnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajinČ
vytváĜí a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektĤ,
jevĤ a procesĤ v nich, pro vytváĜení postojĤ k okolnímu svČtu

Uþivo
y

y

komunikaþní geografický a kartografický jazyk – vybrané obecnČ používané
geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: dĤležité body,
výrazné liniové (þárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítČ, povrchy, ohniska –
uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené znaþky,
vysvČtlivky; statistická data a jejich grafické vyjádĜení, tabulky; základní informaþní
geografická média a zdroje dat
geografická kartografie a topografie – glóbus, mČĜítko glóbusu, zemČpisná síĢ, poledníky
a rovnobČžky, zemČpisné souĜadnice, urþování zemČpisné polohy v zemČpisné síti; mČĜítko
a obsah plánĤ a map, orientace plánĤ a map vzhledem ke svČtovým stranám; praktická cviþení
a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištČné i elektronické podobČ

PěÍRODNÍ OBRAZ ZEMċ
Oþekávané výstupy
žák
¾ zhodnotí postavení ZemČ ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti ZemČ s ostatními
tČlesy sluneþní soustavy
¾ prokáže na konkrétních pĜíkladech tvar planety ZemČ, zhodnotí dĤsledky pohybĤ ZemČ na
život lidí a organismĤ
¾ rozlišuje a porovnává složky a prvky pĜírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost
a podmínČnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
¾ porovná pĤsobení vnitĜních a vnČjších procesĤ v pĜírodní sféĜe a jejich vliv na pĜírodu a na
lidskou spoleþnost
Uþivo
y
y
y
y

ZemČ jako vesmírné tČleso – tvar, velikost a pohyby ZemČ, stĜídání dne a noci, stĜídání
roþních období, svČtový þas, þasová pásma, pásmový þas, datová hranice, smluvený þas
krajinná sféra – pĜírodní sféra, spoleþenská a hospodáĜská sféra, složky a prvky pĜírodní sféry
systém pĜírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šíĜková) pásma,
výškové stupnČ
systém pĜírodní sféry na regionální úrovni – pĜírodní oblasti

REGIONY SVċTA
Oþekávané výstupy
žák
¾ rozlišuje zásadní pĜírodní a spoleþenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniþení
a lokalizaci regionĤ svČta
¾ lokalizuje na mapách svČtadíly, oceány a makroregiony svČta podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
¾ porovnává a pĜimČĜenČ hodnotí polohu, rozlohu, pĜírodní, kulturní, spoleþenské, politické
a hospodáĜské pomČry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých svČtadílĤ,
oceánĤ, vybraných makroregionĤ svČta a vybraných (modelových) státĤ
¾ zvažuje, jaké zmČny ve vybraných regionech svČta nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
pĜíþinou zásadních zmČn v nich
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Uþivo
y

y

svČtadíly, oceány, makroregiony svČta – urþující a porovnávací kritéria; jejich pĜimČĜená
charakteristika z hlediska pĜírodních a socioekonomických pomČrĤ s dĤrazem na vazby
a souvislosti (pĜírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské
oblasti, kulturní oblasti)
modelové regiony svČta – vybrané modelové pĜírodní, spoleþenské, politické, hospodáĜské
a environmentální problémy, možnosti jejich Ĝešení

SPOLEýENSKÉ A HOSPODÁěSKÉ PROSTěEDÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ posoudí na pĜimČĜené úrovni prostorovou organizaci svČtové populace, její rozložení,
strukturu, rĤst, pohyby a dynamiku rĤstu a pohybĤ, zhodnotí na vybraných pĜíkladech
mozaiku multikulturního svČta
¾ posoudí, jak pĜírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
¾ zhodnotí pĜimČĜenČ strukturu, složky a funkce svČtového hospodáĜství, lokalizuje na
mapách hlavní svČtové surovinové a energetické zdroje
¾ porovnává pĜedpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístČní hospodáĜských aktivit
¾ porovnává státy svČta a zájmové integrace státĤ svČta na základČ podobných a odlišných
znakĤ
¾ lokalizuje na mapách jednotlivých svČtadílĤ hlavní aktuální geopolitické zmČny a politické
problémy v konkrétních svČtových regionech
Uþivo
y
y
y
y

obyvatelstvo svČta – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické
hospodáĜské a kulturní charakteristiky
globalizaþní spoleþenské, politické a hospodáĜské procesy – aktuální spoleþenské, sídelní,
politické a hospodáĜské pomČry souþasného svČta, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace
svČtové hospodáĜství – sektorová a odvČtvová struktura, územní dČlba práce, ukazatelé
hospodáĜského rozvoje a životní úrovnČ
regionální spoleþenské, politické a hospodáĜské útvary – porovnávací kritéria: národní
a mnohonárodnostní státy, þásti státĤ, správní oblasti, kraje, mČsta, aglomerace; hlavní
a periferní hospodáĜské oblasti svČta; politická, bezpeþnostní a hospodáĜská seskupení
(integrace) státĤ; geopolitické procesy, hlavní svČtová konfliktní ohniska

ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ porovnává rĤzné krajiny jako souþást pevninské þásti krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních pĜíkladech specifické znaky a funkce krajin
¾ uvádí konkrétní pĜíklady pĜírodních a kulturních krajinných složek a prvkĤ, prostorové
rozmístČní hlavních ekosystémĤ (biomĤ)
¾ uvádí na vybraných pĜíkladech závažné dĤsledky a rizika pĜírodních a spoleþenských vlivĤ
na životní prostĜedí
Uþivo
y
y

krajina – pĜírodní a spoleþenské prostĜedí, typy krajin
vztah pĜíroda a spoleþnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany
pĜírody a životního prostĜedí, chránČná území pĜírody, globální ekologické a environmentální
problémy lidstva
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ýESKÁ REPUBLIKA
Oþekávané výstupy
žák
¾ vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydlištČ nebo školy
¾ hodnotí na pĜimČĜené úrovni pĜírodní, hospodáĜské a kulturní pomČry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, pĜimČĜenČ analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním
celkĤm
¾ hodnotí a porovnává na pĜimČĜené úrovni polohu, pĜírodní pomČry, pĜírodní zdroje, lidský
a hospodáĜský potenciál ýeské republiky v evropském a svČtovém kontextu
¾ lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ýeské republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti
z hlediska osídlení a hospodáĜských aktivit
¾ uvádí pĜíklady úþasti a pĤsobnosti ýeské republiky ve svČtových mezinárodních
a nadnárodních institucích, organizacích a integracích státĤ
Uþivo
y

y

y

místní region – zemČpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním
regionĤm, základní pĜírodní a socioekonomické charakteristiky s dĤrazem na specifika regionu
dĤležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)
ýeská republika – zemČpisná poloha, rozloha, þlenitost, pĜírodní pomČry a zdroje;
obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodáĜské charakteristiky, sídelní
pomČry; rozmístČní hospodáĜských aktivit, sektorová a odvČtvová struktura hospodáĜství;
transformaþní spoleþenské, politické a hospodáĜské procesy a jejich územní projevy a dopady;
hospodáĜské a politické postavení ýeské republiky v EvropČ a ve svČtČ, zapojení do
mezinárodní dČlby práce a obchodu
regiony ýeské republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské þlenČní, kraj
místního regionu, pĜeshraniþní spolupráce se sousedními státy v euroregionech

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Oþekávané výstupy
žák
¾ ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
¾ aplikuje v terénu praktické postupy pĜi pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
¾ uplatĖuje v praxi zásady bezpeþného pohybu a pobytu ve volné pĜírodČ
Uþivo
y

y

cviþení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientaþní body, jevy,
pomĤcky a pĜístroje; stanovištČ, urþování hlavních a vedlejších svČtových stran, pohyb podle
mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektĤ v terénu; jednoduché panoramatické
náþrtky krajiny, situaþní plány, schematické náþrtky pochodové osy, hodnocení pĜírodních
jevĤ a ukazatelĤ
ochrana þlovČka pĜi ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatĜení, chování a jednání
pĜi nebezpeþí živelních pohrom v modelových situacích
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5.7 UMċNÍ A KULTURA
Charakteristika vzdČlávací oblasti
VzdČlávací oblast UmČní a kultura umožĖuje žákĤm jiné než pouze racionální poznávání svČta
a odráží nezastupitelnou souþást lidské existence – umČní a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky
duchovní þinnosti, umožĖující chápat kontinuitu promČn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do spoleþenské existence, i jako neoddČlitelnou souþást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). UmČní, jako proces specifického
poznání a dorozumívání, v nČmž vznikají informace o vnČjším a vnitĜním svČtČ a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdČlovat jinými než umČleckými prostĜedky.
VzdČlávání v této oblasti pĜináší umČlecké osvojování svČta, tj. osvojování s estetickým
úþinkem. V procesu umČleckého osvojování svČta dochází k rozvíjení specifického cítČní, tvoĜivosti,
vnímavosti jedince k umČleckému dílu a jeho prostĜednictvím k sobČ samému i k okolnímu svČtu.
Souþástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umČní na základČ spoleþných témat,
schopnosti vcítit se do kulturních potĜeb ostatních lidí a jimi vytvoĜených hodnot a pĜistupovat k nim
s vČdomím osobní úþasti. V tvoĜivých þinnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního
vyjadĜování prostĜednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapČ základního vzdČlávání je oblast UmČní a kultura zastoupena vzdČlávacími obory
Hudební výchova a Výtvarná výchova. VzdČlávací oblast lze rozšíĜit o doplĖující vzdČlávací obor
Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdČlávacího programu realizovat formou
samostatného vyuþovacího pĜedmČtu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10)
Na 1. stupni základního vzdČlávání se žáci seznamují prostĜednictvím þinností s výrazovými
prostĜedky a s jazykem hudebního a výtvarného umČní, ale také umČní dramatického a literárního.
S nimi se uþí tvoĜivČ pracovat, užívat je jako prostĜedkĤ pro sebevyjádĜení. Poznávají zákonitosti
tvorby, seznamují se s vybranými umČleckými díly, uþí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat
a výpovČdi sdČlované umČleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S pĜechodem na 2. stupeĖ základního vzdČlávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu
a umČní. PĜipomínají se historické souvislosti a spoleþenské kontexty ovlivĖující umČní a kulturu.
Inspirací k þinnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální
i samotné znakové systémy. Nalézání vztahĤ mezi jednotlivými druhy umČní a uplatĖování
rĤznorodosti výrazových prostĜedkĤ pĜi hledání variant Ĝešení spoleþnČ zvolených témat umožĖují
projekty. Ty otevírají spoleþný prostor pro získání dovedností a poznatkĤ pĜekraþujících rámec
jednotlivých oborĤ a pĜispívají tak k osobitČjšímu a originálnČjšímu sebevyjádĜení i hlubšímu
porozumČní umČleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostĜednictvím vokálních, instrumentálních, hudebnČ pohybových
a poslechových þinností k porozumČní hudebnímu umČní, k aktivnímu vnímání hudby a zpČvu a jejich
využívání jako svébytného prostĜedku komunikace. V etapČ základního vzdČlávání se tyto hudební
þinnosti stávají v rovinČ produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební þinnosti jako þinnosti vzájemnČ se propojující, ovlivĖující a doplĖující rozvíjejí ve
svém komplexu celkovou osobnost žáka, pĜedevším však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho
hudebních schopností, jež se následnČ projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými,
rytmickými, pČveckými, intonaþními, instrumentálními, hudebnČ pohybovými, hudebnČ tvoĜivými
a poslechovými.
ProstĜednictvím tČchto þinností žák mĤže uplatnit svĤj individuální hlasový potenciál pĜi
sólovém, skupinovém i sborovém zpČvu, své individuální instrumentální dovednosti pĜi souborové hĜe
a doprovodu zpČvního projevu, své pohybové dovednosti pĜi tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední ĜadČ je mu dána pĜíležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu
a zamČĜení.
Obsahem Vokálních þinností je práce s hlasem, pĜi níž dochází ke kultivaci pČveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatĖováním a posilováním správných pČveckých návykĤ.
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Obsahem Instrumentálních þinností je hra na hudební nástroje a jejich využití pĜi hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem HudebnČ pohybových þinností je ztvárĖování hudby a reagování na ni pomocí pohybu,
tance a gest.
Obsahem Poslechových þinností je aktivní vnímání (percepce) znČjící hudby, pĜi níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkþních podobách, uþí se hudbu analyzovat
a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálnČ obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. TvoĜivý pĜístup k práci s nimi pĜi
tvorbČ, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožĖuje mu uplatĖovat osobnČ jedineþné pocity a prožitky.
Výtvarná výchova pĜistupuje k vizuálnČ obraznému vyjádĜení (a to jak samostatnČ
vytvoĜenému, tak pĜejatému) nikoliv jako k pouhému pĜenosu reality, ale jako k prostĜedku, který se
podílí na zpĤsobu jejího pĜijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapČ základního vzdČlávání je výtvarná výchova postavena na tvĤrþích þinnostech – tvorbČ,
vnímání a interpretaci. Tyto þinnosti umožĖují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítČní, myšlení,
prožívání, pĜedstavivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálnČ
obrazné prostĜedky (dále jen prostĜedky) nejen tradiþní a ovČĜené, ale i novČ vznikající v souþasném
výtvarném umČní a v obrazových médiích. TvĤrþími þinnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti,
uplatĖováním subjektivity a ovČĜováním komunikaþních úþinkĤ) založenými na experimentování je
žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobnČ jedineþné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající
úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou þinnosti, které umožĖují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslĤ na vnímání reality a uvČdomovat si vliv této zkušenosti na výbČr
a uplatnČní vhodných prostĜedkĤ pro její vyjádĜení.
Obsahem UplatĖování subjektivity jsou þinnosti, které vedou žáka k uvČdomování si
a uplatĖování vlastních zkušeností pĜi tvorbČ, vnímání a interpretaci vizuálnČ obrazných vyjádĜení.
Obsahem OvČĜování komunikaþních úþinkĤ jsou þinnosti, které umožĖují žákovi utváĜení
obsahu vizuálnČ obrazných vyjádĜení v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností
pro uplatnČní výsledkĤ vlastní tvorby, dČl výtvarného umČní i dČl dalších obrazových médií.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím,
že vede žáka k:
y
pochopení umČní jako specifického zpĤsobu poznání a k užívání jazyka umČní jako svébytného
prostĜedku komunikace
y
chápání umČní a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddČlitelné souþásti lidské
existence; k uþení se prostĜednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivnČ jedineþné
vnímání, cítČní, prožívání a pĜedstavy; k rozvíjení tvĤrþího potenciálu, kultivování projevĤ
a potĜeb a k utváĜení hierarchie hodnot
y
spoluvytváĜení vstĜícné a podnČtné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání umČleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu pĜístupu k rĤznorodým
kulturním hodnotám souþasnosti a minulosti i kulturním projevĤm a potĜebám rĤznorodých
skupin, národĤ a národností
y
uvČdomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvoĜivému pĜístupu ke svČtu,
k možnosti aktivního pĜekonávání životních stereotypĤ a k obohacování emocionálního života
y
zaujímání osobní úþasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako zpĤsobu nalézání
a vyjadĜování osobních prožitkĤ i postojĤ k jevĤm a vztahĤm v mnohotvárném svČtČ
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5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ zpívá na základČ svých dispozic intonaþnČ þistČ a rytmicky pĜesnČ v jednohlase
¾ rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
forem
¾ využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hĜe
¾ reaguje pohybem na znČjící hudbu, pohybem vyjadĜuje metrum, tempo, dynamiku, smČr
melodie
¾ rozlišuje jednotlivé kvality tónĤ, rozpozná výrazné tempové a dynamické zmČny v proudu
znČjící hudby
¾ rozpozná v proudu znČjící hudby nČkteré hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálnČ instrumentální
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ zpívá na základČ svých dispozic intonaþnČ þistČ a rytmicky pĜesnČ v jednohlase þi dvojhlase
v durových i mollových tóninách a pĜi zpČvu využívá získané pČvecké dovednosti
¾ realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpČvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii þi píseĖ zapsanou pomocí not
¾ využívá na základČ svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popĜípadČ složitČjší
hudební nástroje k doprovodné hĜe i k reprodukci jednoduchých motivĤ skladeb a písní
¾ rozpozná hudební formu jednoduché písnČ þi skladby
¾ vytváĜí v rámci svých individuálních dispozic jednoduché pĜedehry, mezihry a dohry
a provádí elementární hudební improvizace
¾ rozpozná v proudu znČjící hudby nČkteré z užitých hudebních výrazových prostĜedkĤ,
upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zĜetelné harmonické zmČny
¾ ztvárĖuje hudbu pohybem s využitím taneþních krokĤ, na základČ individuálních schopností
a dovedností vytváĜí pohybové improvizace
Uþivo
VOKÁLNÍ ýINNOSTI
y
pČvecký a mluvní projev – pČvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpČv), hlasová hygiena, rozšiĜování hlasového rozsahu
y
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
y
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
y
intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách
(V., III. a I. stupeĖ, volné nástupy VIII. a spodního V. stupnČ apod.), hudební hry (ozvČna,
otázka - odpovČć apod.)
y
záznam vokální hudby – zachycení melodie písnČ pomocí jednoduchého grafického
vyjádĜení (napĜ. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písnČ, notový
zápis jako opora pĜi realizaci písnČ
INSTRUMENTÁLNÍ ýINNOSTI
y
hra na hudební nástroje – reprodukce motivĤ, témat, jednoduchých skladbiþek pomocí
jednoduchých hudebních nástrojĤ z Orffova instrumentáĜe, zobcových fléten, keyboardĤ apod.
y
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba pĜedeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písnČ, hudební doprovod (akcentace tČžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvČna, otázka – odpovČć), jednodílná písĖová
forma (a – b)
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záznam instrumentální melodie – þtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku
þi tématu instrumentální skladby, využití notaþních programĤ

HUDEBNċ POHYBOVÉ ýINNOSTI
y
taktování, pohybový doprovod znČjící hudby – dvoudobý, tĜídobý a þtyĜdobý takt, taneþní
hry se zpČvem, jednoduché lidové tance
y
pohybové vyjádĜení hudby a reakce na zmČny v proudu znČjící hudby – pantomima
a pohybová improvizace s využitím taneþních krokĤ
y
orientace v prostoru – utváĜení pohybové pamČti, reprodukce pohybĤ provádČných pĜi tanci
þi pohybových hrách
POSLECHOVÉ ýINNOSTI
y
kvality tónĤ – délka, síla, barva, výška
y
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
y
hudební výrazové prostĜedky 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 zmČny v hudebním
proudu
y
hudba vokální, instrumentální, vokálnČ instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
y
hudební styly a žánry – hudba taneþní, pochodová, ukolébavka apod.
y
hudební formy – malá písĖová forma, velká písĖová forma, rondo, variace
y
interpretace hudby – slovní vyjádĜení (jaká je to hudba a proþ je taková)
2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
žák
¾ využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti pĜi hudebních aktivitách
¾ uplatĖuje získané pČvecké dovednosti a návyky pĜi zpČvu i pĜi mluvním projevu v bČžném
životČ; zpívá dle svých dispozic intonaþnČ þistČ a rytmicky pĜesnČ v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
¾ reprodukuje na základČ svých individuálních hudebních schopností a dovedností rĤzné
motivy, témata i þásti skladeb, vytváĜí a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
¾ realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písnČ a skladby rĤzných stylĤ
a žánrĤ
¾ rozpozná nČkteré z tancĤ rĤzných stylových období, zvolí vhodný typ hudebnČ pohybových
prvkĤ k poslouchané hudbČ a na základČ individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspČlosti pĜedvede jednoduchou pohybovou vazbu
¾ orientuje se v proudu znČjící hudby, vnímá užité hudebnČ výrazové prostĜedky
a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbČ a na základČ toho
pĜistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utváĜenému celku
¾ zaĜadí na základČ individuálních schopností a získaných vČdomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové pĜíslušnosti s dalšími
skladbami
¾ vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umČní
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Uþivo
VOKÁLNÍ ýINNOSTI
y
pČvecký a mluvní projev – rozšiĜování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostateþnost a nČkteré zpĤsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpČv,
deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití pĜi
zpČvu i pĜi spoleþných vokálnČ instrumentálních aktivitách
y
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
y
hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu Ĝeþi a hudby, využívání
rytmických zákonitostí pĜi vokálním projevu
y
orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora pĜi realizaci písnČ
þi složitČjší vokální nebo vokálnČ instrumentální skladby
y
rozvoj hudebního sluchu a hudební pĜedstavivosti – reprodukce tónĤ, pĜevádČní melodií
z nezpČvné do zpČvné polohy, zachycování rytmu popĜípadČ i melodie zpívané (hrané) písnČ
pomocí grafického (notového) záznamu
y
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání
možností nápravy hlasové nedostateþnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební þinnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ýINNOSTI
y
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivkĤ, témat, písní,
jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodĤ s využitím nástrojĤ Orffova instrumentáĜe,
keyboardĤ a poþítaþe, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
y
záznam hudby – noty, notaþní programy (napĜ. Capella, Finale, Sibelius) a další zpĤsoby
záznamu hudby
y
vyjadĜování hudebních i nehudebních pĜedstav a myšlenek pomocí hudebního nástroje –
pĜedstavy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
y
tvorba doprovodĤ pro hudebnČ dramatické projevy
HUDEBNċ POHYBOVÉ ýINNOSTI
y
pohybový doprovod znČjící hudby – taktování, taneþní kroky, vlastní pohybové ztvárnČní
y
pohybové vyjádĜení hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace
y
pohybové reakce na zmČny v proudu znČjící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické
y
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamČtí, reprodukce pohybĤ provádČných pĜi tanci þi
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ýINNOSTI
y
orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebnČ
výrazových prostĜedkĤ, významné sémantické prvky užité ve skladbČ (zvukomalba,
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro
pochopení hudebního díla
y
hudební dílo a její autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýþ,
módnost a modernost, stylová provázanost)
y
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i spoleþnosti,
kulturním tradicím a zvykĤm
y
interpretace znČjící hudby – slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové
zaĜazení apod.), vytváĜení vlastní soudĤ a preferencí
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5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálnČ obrazného vyjádĜení (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a tĜídí na základČ odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemĤ, zážitkĤ
a pĜedstav
¾ v tvorbČ projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatĖuje pĜi tom v plošném i prostorovém
uspoĜádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
¾ vyjadĜuje rozdíly pĜi vnímání události rĤznými smysly a pro jejich vizuálnČ obrazné vyjádĜení volí
vhodné prostĜedky
¾ interpretuje podle svých schopností rĤzná vizuálnČ obrazná vyjádĜení; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
¾ na základČ vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálnČ obrazných
vyjádĜení, která samostatnČ vytvoĜil, vybral þi upravil
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ pĜi vlastních tvĤrþích þinnostech pojmenovává prvky vizuálnČ obrazného vyjádĜení; porovnává je
na základČ vztahĤ (svČtlostní pomČry, barevné kontrasty, proporþní vztahy a jiné)
¾ užívá a kombinuje prvky vizuálnČ obrazného vyjádĜení ve vztahu k celku: v plošném vyjádĜení
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádĜení modelování a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádĜení uspoĜádání prvkĤ ve vztahu k vlastnímu tČlu i jako nezávislý model
¾ pĜi tvorbČ vizuálnČ obrazných vyjádĜení se vČdomČ zamČĜuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádĜení, která mají komunikaþní úþinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
¾ nalézá vhodné prostĜedky pro vizuálnČ obrazná vyjádĜení vzniklá na základČ vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatĖuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbČ
¾ osobitost svého vnímání uplatĖuje v pĜístupu k realitČ, k tvorbČ a interpretaci vizuálnČ obrazného
vyjádĜení; pro vyjádĜení nových i neobvyklých pocitĤ a prožitkĤ svobodnČ volí a kombinuje
prostĜedky (vþetnČ prostĜedkĤ a postupĤ souþasného výtvarného umČní)
¾ porovnává rĤzné interpretace vizuálnČ obrazného vyjádĜení a pĜistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
¾ nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálnČ obrazných vyjádĜení, která
samostatnČ vytvoĜil, vybral þi upravil
Uþivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
y
prvky vizuálnČ obrazného vyjádĜení – linie, tvary, objemy, svČtlostní a barevné kvality,
textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a promČny
v ploše, objemu a prostoru
y
uspoĜádání objektĤ do celkĤ – uspoĜádání na základČ jejich výraznosti, velikosti
a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádĜení
y
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálnČ obrazná
vyjádĜení podnČtĤ hmatových, sluchových, pohybových, þichových, chuĢových a vyjádĜení
vizuálních podnČtĤ prostĜedky vnímatelnými ostatními smysly
y
smyslové úþinky vizuálnČ obrazných vyjádĜení – umČlecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama
UPLATĕOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
y
prostĜedky pro vyjádĜení emocí, pocitĤ, nálad, fantazie, pĜedstav a osobních zkušeností –
manipulace s objekty, pohyb tČla a jeho umístČní v prostoru, akþní tvar malby a kresby
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typy vizuálnČ obrazných vyjádĜení – jejich rozlišení, výbČr a uplatnČní – hraþky, objekty,
ilustrace textĤ, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama
pĜístupy k vizuálnČ obrazným vyjádĜením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)

OVċěOVÁNÍ KOMUNIKAýNÍCH ÚýINKģ
y
osobní postoj v komunikaci – jeho utváĜení a zdĤvodĖování; odlišné interpretace vizuálnČ
obrazných vyjádĜení (samostatnČ vytvoĜených a pĜejatých) v rámci skupin, v nichž se dítČ
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací
y
komunikaþní obsah vizuálnČ obrazných vyjádĜení – v komunikaci se spolužáky, rodinnými
pĜíslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvČtlování
výsledkĤ tvorby podle svých schopností a zamČĜení
y
promČny komunikaþního obsahu – zámČry tvorby a promČny obsahu vlastních vizuálnČ
obrazných vyjádĜení i dČl výtvarného umČní
2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
Žák
¾ vybírá, vytváĜí a pojmenovává co nejširší škálu prvkĤ vizuálnČ obrazných vyjádĜení a jejich
vztahĤ; uplatĖuje je pro vyjádĜení vlastních zkušeností, vjemĤ, pĜedstav a poznatkĤ; variuje rĤzné
vlastnosti prvkĤ a jejich vztahĤ pro získání osobitých výsledkĤ
¾ užívá vizuálnČ obrazná vyjádĜení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnČtĤ z pĜedstav a fantazie
¾ užívá prostĜedky pro zachycení jevĤ a procesĤ v promČnách a vztazích; k tvorbČ užívá nČkteré
metody uplatĖované v souþasném výtvarném umČní a digitálních médiích – poþítaþová grafika,
fotografie, video, animace
¾ vybírá, kombinuje a vytváĜí prostĜedky pro vlastní osobité vyjádĜení; porovnává a hodnotí jeho
úþinky s úþinky již existujících i bČžnČ užívaných vizuálnČ obrazných vyjádĜení
¾ rozliší pĤsobení vizuálnČ obrazného vyjádĜení v rovinČ smyslového úþinku, v rovinČ subjektivního
úþinku a v rovinČ sociálnČ utváĜeného i symbolického obsahu
¾ interpretuje umČlecká vizuálnČ obrazná vyjádĜení souþasnosti i minulosti; vychází pĜi tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitkĤ
¾ porovnává na konkrétních pĜíkladech rĤzné interpretace vizuálnČ obrazného vyjádĜení; vysvČtluje
své postoje k nim s vČdomím osobní, spoleþenské a kulturní podmínČnosti svých hodnotových
soudĤ
¾ ovČĜuje komunikaþní úþinky vybraných, upravených þi samostatnČ vytvoĜených vizuálnČ
obrazných vyjádĜení v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Uþivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
y
prvky vizuálnČ obrazného vyjádĜení – linie, tvary, objemy, svČtlostní a barevné kvality,
textury; vztahy a uspoĜádání prvkĤ v ploše, objemu, prostoru a v þasovém prĤbČhu (podobnost,
kontrast, rytmus, dynamické promČny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálnČ
obrazném vyjádĜení
y
uspoĜádání objektĤ do celkĤ v ploše, objemu, prostoru a þasovém prĤbČhu – vyjádĜení
vztahĤ, pohybu a promČn uvnitĜ a mezi objekty (lineární, svČtlostní, barevné, plastické
a prostorové prostĜedky a prostĜedky vyjadĜující þasový prĤbČh) ve statickém i dynamické
vyjádĜení
y
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vČdomé vnímání
a uplatnČní mimovizuálních podnČtĤ pĜi vlastní tvorbČ; reflexe ostatních umČleckých druhĤ
(hudebních, dramatických)
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smyslové úþinky vizuálnČ obrazných vyjádĜení – umČlecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výbČr, kombinace a variace ve vlastní tvorbČ

UPLATĕOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
y
prostĜedky pro vyjádĜení emocí, pocitĤ, nálad, fantazie, pĜedstav a osobních zkušeností –
manipulace s objekty, pohyb tČla a jeho umístČní v prostoru, akþní tvar malby a kresby,
uspoĜádání prostoru, celku vizuálnČ obrazných vyjádĜení a vyjádĜení promČn; výbČr, uplatnČní
a interpretace
y
typy vizuálnČ obrazných vyjádĜení – hraþky, objekty, ilustrace textĤ, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované
dramatické akce, komunikaþní grafika; rozlišení, výbČr a uplatnČní pro vlastní tvĤrþí zámČry
y
pĜístupy k vizuálnČ obrazným vyjádĜením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém
vnímání, racionálnČ konstruktivní, expresivní); reflexe a vČdomé uplatnČní pĜi vlastních
tvĤrþích þinnostech
OVċěOVÁNÍ KOMUNIKAýNÍCH ÚýINKģ
y
osobní postoj v komunikaci – jeho utváĜení a zdĤvodĖování; dĤvody vzniku odlišných
interpretací vizuálnČ obrazných vyjádĜení (samostatnČ vytvoĜených a pĜejatých), kritéria jejich
porovnávání, jejich zdĤvodĖování
y
komunikaþní obsah vizuálnČ obrazných vyjádĜení – utváĜení a uplatnČní komunikaþního
obsahu; vysvČtlování a obhajoba výsledkĤ tvorby s respektováním zámČru autora; prezentace
ve veĜejném prostoru, mediální prezentace
y
promČny komunikaþního obsahu – zámČry tvorby a promČny obsahu vizuálnČ obrazných
vyjádĜení vlastních dČl i dČl výtvarného umČní; historické, sociální a kulturní souvislosti
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5.8 ýLOVċK A ZDRAVÍ
Charakteristika vzdČlávací oblasti
Zdraví þlovČka je chápáno jako vyvážený stav tČlesné, duševní a sociální pohody. Je utváĜeno
a ovlivĖováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotnČ preventivní chování, kvalita mezilidských
vztahĤ, kvalita životního prostĜedí, bezpeþí þlovČka atd. Protože je zdraví základním pĜedpokladem
pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické
ovlivĖování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdČlávání.
VzdČlávací oblast ýlovČk a zdraví pĜináší základní podnČty pro ovlivĖování zdraví (poznatky,
þinnosti, zpĤsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, uþí se je využívat a aplikovat ve svém životČ.
VzdČlávání v této vzdČlávací oblasti smČĜuje pĜedevším k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako
živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémĤ spojených
s nemocí þi jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s rĤzným nebezpeþím, které ohrožuje zdraví
v bČžných i mimoĜádných situacích, osvojují si dovednosti a zpĤsoby chování (rozhodování), které
vedou k zachování þi posílení zdraví, a získávají potĜebnou míru odpovČdnosti za zdraví vlastní
i zdraví jiných. Jde tedy z velké þásti o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváĜení
postojĤ k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. NaplnČní tČchto zámČrĤ je v základním vzdČlávání
nutné postavit na úþinné motivaci a na þinnostech a situacích posilujících zájem žákĤ o problematiku
zdraví.
PĜi realizaci této vzdČlávací oblasti je tĜeba klást dĤraz pĜedevším na praktické dovednosti
a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životČ školy. Proto je velmi dĤležité, aby
celý život školy byl ve shodČ s tím, co se žáci o zdraví uþí a co z pohledu zdraví potĜebují. Zpoþátku
musí být vzdČlávání silnČ ovlivnČno kladným osobním pĜíkladem uþitele, jeho všestrannou pomocí
a celkovou pĜíznivou atmosférou ve škole. PozdČji pĜistupuje dĤraz i na vČtší samostatnost
a odpovČdnost žákĤ v jednání, rozhodování a þinnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané
vzdČlávání je základem pro vytváĜení aktivních pĜístupĤ žákĤ k rozvoji i ochranČ zdraví.
VzdČlávací oblast ýlovČk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s vČkem žákĤ ve
vzdČlávacích oborech Výchova ke zdraví a TČlesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tČlesná
výchova. VzdČlávací obsah oblasti ýlovČk a zdraví prolíná do ostatních vzdČlávacích oblastí, které jej
obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
VzdČlávací obor Výchova ke zdraví pĜináší základní poznání o þlovČku v souvislosti
s preventivní ochranou jeho zdraví. Uþí žáky aktivnČ rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a být za nČ odpovČdný. Svým vzdČlávacím obsahem
bezprostĜednČ navazuje na obsah vzdČlávací oblasti ýlovČk a jeho svČt. Žáci si upevĖují hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotnČ preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky,
pĜedcházet úrazĤm a þelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimoĜádných situacích. RozšiĜují
a prohlubují si poznatky o rodinČ, škole a spoleþenství vrstevníkĤ, o pĜírodČ, þlovČku i vztazích mezi
lidmi a uþí se tak dívat se na vlastní þinnosti z hlediska zdravotních potĜeb a životních perspektiv
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospČch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu
rozmČru zdraví je vzdČlávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s prĤĜezovým tématem
Osobnostní a sociální výchova.
VzdČlávací obor TČlesná výchova jako souþást komplexnČjšího vzdČlávání žákĤ v problematice
zdraví smČĜuje na jedné stranČ k poznání vlastních pohybových možností a zájmĤ, na druhé stranČ
k poznávání úþinkĤ konkrétních pohybových þinností na tČlesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdČlávání postupuje od spontánní pohybové þinnosti žákĤ k þinnosti Ĝízené a výbČrové,
jejímž smyslem je schopnost samostatnČ ohodnotit úroveĖ své zdatnosti a Ĝadit do denního režimu
pohybové þinnosti pro uspokojování vlastních pohybových potĜeb i zájmĤ, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci rĤzného zatížení, pro podporu zdraví
a ochranu života. PĜedpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdČlávání
žákĤv prožitek z pohybu a z komunikace pĜi pohybu, dobĜe zvládnutá dovednost pak zpČtnČ kvalitu
jeho prožitku umocĖuje.
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Charakteristické pro pohybové vzdČlávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
pĜedpokládá diferenciaci þinností i hodnocení výkonĤ žákĤ. NeménČ dĤležité je odhalování
zdravotních oslabení žákĤ a jejich korekce v bČžných i specifických formách pohybového uþení –
v povinné tČlesné výchovČ, pĜípadnČ ve zdravotní tČlesné výchovČ. Proto se nedílnou souþástí tČlesné
výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cviþení, která jsou podle potĜeby preventivnČ
využívána v hodinách tČlesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákĤm se zdravotním
oslabením místo þinností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Školám se souþasnČ doporuþuje vyrovnávat pohybový deficit žákĤ III. (pĜíp. II.) zdravotní
skupiny a jejich potĜebu korektivních cviþení zaĜazováním povinného þi volitelného pĜedmČtu, jehož
obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tČlesná výchova (jako adekvátní náhradu povinné
tČlesné výchovy nebo jako rozšíĜení pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní
spoleþnosti, která v mnohém život usnadĖuje, ale paradoxnČ tím vyvolává už v dČtském vČku þetná
zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodnČ
zamČĜeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadmČrného pĜíjmu potravy
v nevhodné skladbČ, z nekvalitního ovzduší, z þetných stresových situací, nepĜíznivých sociálních
vztahĤ atd.). Základní vzdČlávání tak reaguje na poznatky lékaĜĤ, že zdravotních oslabení v celé
populaci pĜibývá a zdravotnČ oslabené dítČ potĜebuje vČtší množství spontánních i cílenČ zamČĜených
pohybových aktivit než dítČ zdravé. Úþast ve zdravotní tČlesné výchovČ vede žáky k poznání
charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení nČkterých þinností. SouþasnČ
pĜedkládá konkrétní zpĤsoby ovlivĖování zdravotních oslabení (speciální cviþení, všestrannČ
zamČĜené pohybové þinnosti, relaxaþní techniky, plavání atd.) a jejich zaĜazování do denního režimu
žákĤ.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v této vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
tím, že vede žáky k:
y
poznávání zdraví jako nejdĤležitČjší životní hodnoty
y
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tČlesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitkĤ z þinností podpoĜených pohybem, pĜíjemným prostĜedím a atmosférou
pĜíznivých vztahĤ
y
poznávání þlovČka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
zpĤsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahĤ i na kvalitČ prostĜedí
y
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co mĤže zdraví prospČt, i na to,
co zdraví ohrožuje a poškozuje
y
využívání osvojených preventivních postupĤ pro ovlivĖování zdraví v denním režimu,
k upevĖování zpĤsobĤ rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
y
propojování þinností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se
základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
y
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného pĜedpokladu
výbČru profesní dráhy, partnerĤ, spoleþenských þinností atd.
y
aktivnímu zapojování do þinností podporujících zdraví a do propagace zdravotnČ prospČšných
þinností ve škole i v obci
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5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
žák
¾ respektuje pĜijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací
a kooperací pĜispívá k utváĜení dobrých mezilidských vztahĤ v širším spoleþenství (v rodinČ,
komunitČ)
¾ vysvČtlí role þlenĤ komunity (rodiny, tĜídy, spolku) a uvede pĜíklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostĜedí)
z hlediska prospČšnosti zdraví
¾ vysvČtlí na pĜíkladech pĜímé souvislosti mezi tČlesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvČtlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potĜeb a hodnotou zdraví
¾ posoudí rĤzné zpĤsoby chování lidí z hlediska odpovČdnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovČdnost ve prospČch aktivní podpory zdraví
¾ usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
¾ vyjádĜí vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o nČm v kruhu vrstevníkĤ, rodiny
i v nejbližším okolí
¾ dává do souvislostí složení stravy a zpĤsob stravování s rozvojem civilizaþních nemocí
a v rámci svých možností uplatĖuje zdravé stravovací návyky
¾ uplatĖuje osvojené preventivní zpĤsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s bČžnými, pĜenosnými, civilizaþními a jinými chorobami; svČĜí se se zdravotním problémem
a v pĜípadČ potĜeby vyhledá odbornou pomoc
¾ projevuje odpovČdný vztah k sobČ samému, k vlastnímu dospívání a pravidlĤm zdravého
životního stylu; dobrovolnČ se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
¾ samostatnČ využívá osvojené kompenzaþní a relaxaþní techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, pĜekonávání únavy a pĜedcházení stresovým situacím
¾ optimálnČ reaguje na fyziologické zmČny v období dospívání a kultivovanČ se chová
k opaþnému pohlaví
¾ v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí pĜijímá odpovČdnost
za bezpeþné sexuální chování
¾ dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu mladého þlovČka; uplatĖuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování pĜi kontaktu se sociálnČ patologickými jevy ve škole i mimo ni; v pĜípadČ
potĜeby vyhledá odbornou pomoc sobČ nebo druhým
¾ vyhodnotí na základČ svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníkĤ,
médií, sekt; uplatĖuje osvojené dovednosti komunikaþní obrany proti manipulaci a agresi
¾ projevuje odpovČdné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpeþí, pĜi
mimoĜádných událostech; v pĜípadČ potĜeby poskytne adekvátní první pomoc
Uþivo
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
y
vztahy ve dvojici – kamarádství, pĜátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodiþovství
y
vztahy a pravidla soužití v prostĜedí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec,
spolek
ZMċNY V ŽIVOTċ ýLOVċKA A JEJICH REFLEXE
y
dČtství, puberta, dospívání – tČlesné, duševní a spoleþenské zmČny
y
sexuální dospívání a reprodukþní zdraví – pĜedþasná sexuální zkušenost; tČhotenství
a rodiþovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
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ZDRAVÝ ZPģSOB ŽIVOTA A PÉýE O ZDRAVÍ
y
výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a zpĤsobu stravování
na zdraví; poruchy pĜíjmu potravy
y
tČlesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam
pohybu pro zdraví
y
režim dne
y
ochrana pĜed pĜenosnými i nepĜenosnými chorobami, chronickým onemocnČním a úrazy
– bezpeþné zpĤsoby chování (nemoci pĜenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy);
preventivní a lékaĜská péþe; odpovČdné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavĤ
(úrazy v domácnosti, pĜi sportu, na pracovišti, v dopravČ)
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
y
stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzaþní, relaxaþní a regeneraþní techniky k pĜekonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
y
civilizaþní choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékaĜská péþe
y
auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek,
patologického hráþství, práce s poþítaþem; návykové látky (bezpeþnost v dopravČ, trestná
þinnost, dopink ve sportu)
y
skryté formy a stupnČ individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dČtí; komunikace se službami odborné
pomoci
y
bezpeþné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém
prostĜedí, pĜítomnost v konfliktních a krizových situacích
y
dodržování pravidel bezpeþnosti a ochrany zdraví – bezpeþné prostĜedí ve škole, ochrana
zdraví pĜi rĤzných þinnostech, bezpeþnost v dopravČ, znalost pravidel silniþního provozu
y
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, pĤsobení sekt
y
ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí - živelní pohromy, terorismus
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
y
celostní pojetí þlovČka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské
potĜeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie)
y
podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, pĤsobení na zmČnu kvality prostĜedí
a chování jedince, odpovČdnost jedince za zdraví
y
podpora zdraví v komunitČ – programy podpory zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
y
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobČ samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané
sebepojetí
y
seberegulace a sebeorganizace þinností a chování – cviþení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílĤ a postupných krokĤ
k jejich dosažení
y
psychohygiena v sociální dovednosti pro pĜedcházení a zvládání stresu, hledání pomoci pĜi
problémech
y
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, pĜijímání
názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a kooperace v rĤzných situacích
y
morální rozvoj – cviþení zaujímání hodnotových postojĤ a rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro Ĝešení problémĤ v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování

75

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

5.8.2 TċLESNÁ VÝCHOVA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ spojuje pravidelnou každodenní pohybovou þinnost se zdravím a využívá nabízené
pĜíležitosti
¾ zvládá v souladu s individuálními pĜedpoklady jednoduché pohybové þinnosti jednotlivce
nebo þinnosti provádČné ve skupinČ; usiluje o jejich zlepšení
¾ spolupracuje pĜi jednoduchých týmových pohybových þinnostech a soutČžích
¾ uplatĖuje hlavní zásady hygieny a bezpeþnosti pĜi pohybových þinnostech ve známých
prostorech školy
¾ reaguje na základní pokyny a povely k osvojované þinnosti a její organizaci
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatĖuje kondiþnČ zamČĜené
þinnosti; projevuje pĜimČĜenou samostatnost a vĤli po zlepšení úrovnČ své zdatnosti
¾ zaĜazuje do pohybového režimu korektivní cviþení, pĜedevším v souvislosti s jednostrannou
zátČží nebo vlastním svalovým oslabením
¾ zvládá v souladu s individuálními pĜedpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváĜí
varianty osvojených pohybových her
¾ uplatĖuje pravidla hygieny a bezpeþného chování v bČžném sportovním prostĜedí; adekvátnČ
reaguje v situaci úrazu spolužáka
¾ jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové þinnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové þinnosti
¾ jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutČží, pozná a oznaþí zjevné pĜestupky
proti pravidlĤm a adekvátnČ na nČ reaguje; respektuje pĜi pohybových þinnostech opaþné
pohlaví
¾ užívá pĜi pohybové þinnosti základní osvojované tČlocviþné názvosloví; cviþí podle
jednoduchého nákresu, popisu cviþení
¾ zorganizuje nenároþné pohybové þinnosti a soutČže na úrovni tĜídy
¾ zmČĜí základní pohybové výkony a porovná je s pĜedchozími výsledky
¾ orientuje se v informaþních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole
i v místČ bydlištČ; samostatnČ získá potĜebné informace
Uþivo
ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ZDRAVÍ
y
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žákĤ, délka a intenzita pohybu
y
pĜíprava organismu – pĜíprava pĜed pohybovou þinností, uklidnČní po zátČži, napínací
a protahovací cviþení
y
zdravotnČ zamČĜené þinnosti – správné držení tČla, správné zvedání zátČže; prĤpravná,
kompenzaþní, relaxaþní a jiná zdravotnČ zamČĜená cviþení a jejich praktické využití
y
rozvoj rĤzných forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
y
hygiena pĜi TV – hygiena pohybových þinností a cviþebního prostĜedí, vhodné obleþení
a obutí pro pohybové aktivity
y
bezpeþnost pĜi pohybových þinnostech – organizace a bezpeþnost cviþebního prostoru,
bezpeþnost v šatnách a umyvárnách, bezpeþná pĜíprava a ukládání náĜadí, náþiní a pomĤcek,
první pomoc v podmínkách TV
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ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ÚROVEĕ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
y
pohybové hry – s rĤzným zamČĜením; netradiþní pohybové hry a aktivity; využití hraþek
a netradiþního náþiní pĜi cviþení; pohybová tvoĜivost
y
základy gymnastiky – prĤpravná cviþení, akrobacie, cviþení s náþiním a na náĜadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
y
rytmické a kondiþní formy cviþení pro dČti – kondiþní cviþení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádĜení melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
y
prĤpravné úpoly – pĜetahy a pĜetlaky
y
základy atletiky – rychlý bČh, motivovaný vytrvalý bČh, skok do dálky nebo do výšky, hod
míþkem
y
základy sportovních her – manipulace s míþem, pálkou þi jiným herním náþiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní þinnosti jednotlivce, spolupráce ve hĜe, prĤpravné hry, utkání
podle zjednodušených pravidel minisportĤ
y
turistika a pobyt v pĜírodČ – pĜesun do terénu a chování v dopravních prostĜedcích pĜi
pĜesunu, chĤze v terénu, táboĜení, ochrana pĜírody
y
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostĜedí, základní
plavecké dovednosti, jeden plavecký zpĤsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany
a dopomoci tonoucímu
y
lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na snČhu a na ledČ, základní techniky pohybu
na lyžích a bruslích
y
další pohybové þinnosti (podle podmínek školy a zájmu žákĤ)
ýINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UýENÍ
y
komunikace v TV – základní tČlocviþné názvosloví osvojovaných þinností, smluvené povely,
signály
y
organizace pĜi TV – základní organizace prostoru a þinností ve známém (bČžném) prostĜedí
y
zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
y
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových þinností – her, závodĤ, soutČží
y
mČĜení a posuzování pohybových dovedností – mČĜení výkonĤ, základní pohybové testy
y
zdroje informací o pohybových þinnostech
2. stupeĖ
ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ZDRAVÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ aktivnČ vstupuje do organizace svého pohybového režimu, nČkteré pohybové þinnosti
zaĜazuje pravidelnČ a s konkrétním úþelem
¾ usiluje o zlepšení své tČlesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
¾ samostatnČ se pĜipraví pĜed pohybovou þinností a ukonþí ji ve shodČ s hlavní þinností –
zatČžovanými svaly
¾ odmítá drogy a jiné škodliviny jako nesluþitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajĤm o zneþištČní ovzduší
¾ uplatĖuje vhodné a bezpeþné chování i v ménČ známém prostĜedí sportovišĢ, pĜírody,
silniþního provozu; pĜedvídá možná nebezpeþí úrazu a pĜizpĤsobí jim svou þinnost
Uþivo
y
y
y

význam pohybu pro zdraví – rekreaþní a výkonnostní sport, sport dívek a chlapcĤ
zdravotnČ orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiþní programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – prĤpravná,
kompenzaþní, vyrovnávací, relaxaþní a jiná zdravotnČ zamČĜená cviþení
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hygiena a bezpeþnost pĜi pohybových þinnostech – v nestandardním prostĜedí, první pomoc
pĜi TV a sportu v rĤzném prostĜedí a klimatických podmínkách, improvizované ošetĜení
poranČní a odsun ranČného

ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ÚROVEĕ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ zvládá v souladu s individuálními pĜedpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvoĜivČ je
aplikuje ve hĜe, soutČži, pĜi rekreaþních þinnostech
¾ posoudí provedení osvojované pohybové þinnosti, oznaþí zjevné nedostatky a jejich možné
pĜíþiny
Uþivo
y
y
y
y
y
y
y

y

y

y

pohybové hry – s rĤzným zamČĜením; netradiþní pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, pĜeskoky, cviþení s náþiním a na náĜadí
estetické a kondiþní formy cviþení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cviþení s náþiním; kondiþní formy cviþení pro daný vČk žákĤ; tance
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
atletika – rychlý bČh, vytrvalý bČh na dráze a v terénu, základy pĜekážkového bČhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míþkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoĖ dvČ hry podle výbČru školy) – herní þinnosti jednotlivce, herní
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v pĜírodČ – pĜíprava turistické akce, pĜesun do terénu a uplatĖování pravidel
bezpeþnosti silniþního provozu v roli chodce a cyklisty, chĤze se zátČží i v mírnČ nároþném
terénu, táboĜení, ochrana pĜírody, základy orientaþního bČhu, dokumentace z turistické akce
plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neprobČhla základní
plavecká výuka, musí pĜedcházet adaptace na vodní prostĜedí a základní plavecké dovednosti)
– další plavecké dovednosti, další plavecký zpĤsob (plavecká technika), dovednosti
záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportĤ, rozvoj plavecké
vytrvalosti
lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – bČžecké lyžování, lyžaĜská
turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpeþnost pohybu v zimní horské
krajinČ, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
další (i netradiþní) pohybové þinnosti (podle podmínek školy a zájmu žákĤ)

ýINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UýENÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ užívá osvojované názvosloví na úrovni cviþence, rozhodþího, diváka, þtenáĜe novin
a þasopisĤ, uživatele internetu
¾ naplĖuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – þestné soupeĜení, pomoc
handicapovaným, respekt k opaþnému pohlavní, ochranu pĜírody pĜi sportu
¾ dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspČchu družstva a dodržuje ji
¾ rozlišuje a uplatĖuje práva a povinnosti vyplývající z role hráþe, rozhodþího, diváka,
organizátora
¾ sleduje urþené prvky pohybové þinnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
¾ zorganizuje samostatnČ i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutČže
¾ zpracuje namČĜená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

78

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

Uþivo
y

y
y
y
y
y

komunikace v TV – tČlocviþné názvosloví osvojovaných þinností, smluvené povely, signály,
gesta, znaþky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce pĜi
osvojovaných pohybových þinnostech
organizace prostoru a pohybových þinností – v nestandardních podmínkách; sportovní
výstroj a výzbroj – výbČr, ošetĜování
historie a souþasnost sportu – významné soutČže a sportovci, olympismus – olympijská
charta
pravidla osvojovaných pohybových þinností – her, závodĤ, soutČží
zásady jednání a chování v rĤzném prostĜedí a pĜi rĤzných þinnostech
mČĜení výkonĤ a posuzování pohybových dovedností – mČĜení, evidence, vyhodnocování

ZDRAVOTNÍ TċLESNÁ VÝCHOVA (prvky ZdrTV jsou využívány v povinné TV; ZdrTV jako
ucelený systém je nabízena žákĤm III. (II.) zdravotní skupiny v samostatných vyuþovacích hodinách –
viz charakteristika vzdČlávací oblasti ýlovČk a zdraví a poznámky k rámcovému uþebnímu plánu)
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ uplatĖuje správné zpĤsoby držení tČla v rĤzných polohách a pracovních þinnostech; zaujímá
správné základní cviþební polohy
¾ zvládá jednoduchá speciální cviþení související s vlastním oslabením
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ zaĜazuje pravidelnČ do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cviþení související
s vlastním oslabením v optimálním poþtu opakování
¾ zvládá základní techniku speciálních cviþení; koriguje techniku cviþení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynĤ uþitele
¾ upozorní samostatnČ na þinnosti (prostĜedí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Uþivo
ýINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
y
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné
obleþení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení tČla, dechová cviþení, vnímání pocitĤ pĜi
cviþení, nevhodná cviþení a þinnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIýENÍ
y
základy speciálních cviþení – základní cviþební polohy, základní technika cviþení, soubor
speciálních cviþení pro samostatné cviþení
Vzhledem k ucelenému systému speciálních cviþení, který je shodný pro 1. i 2. stupeĖ, je formulováno
uþivo tohoto tématu jen na 2. stupni s pĜedpokladem využití v celém základním vzdČlávání.
VŠEOBECNċ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ýINNOSTI
y
pohybové þinnosti v návaznosti na obsah TV – s pĜihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení
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2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
žák
¾ uplatĖuje odpovídající vytrvalost a cílevČdomost pĜi korekci zdravotních oslabení
¾ zaĜazuje pravidelnČ a samostatnČ do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cviþení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
¾ aktivnČ se vyhýbá þinnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
Uþivo
ýINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
y
základní druhy oslabení jejich pĜíþiny a možné dĤsledky – základní pojmy osvojovaných
þinností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, soustĜedČní
na cviþení, vČdomá kontrola cviþení, nevhodná cviþení a þinnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIýENÍ
y
oslabení podpĤrnČ pohybového systému (A) – poruchy funkce svalových skupin (A1);
poruchy páteĜe – odchylky pĜedozadního zakĜivení (A2) a vyboþení páteĜe do stran (A3);
poruchy stavby dolních konþetin (A4): lokální a celková relaxace; správné držení hlavy,
pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalĤ, zadní strany stehen
a ohybaþĤ kyþle; posilování šíjového, mezilopatkového, bĜišního, hýžćového, stehenního
a lýtkového svalstva, vzpĜimovaþĤ trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu;
uvolĖování páteĜe; rotaþní cviþení; správný dýchací stereotyp
y
oslabení vnitĜních orgánĤ (B) – oslabení obČhového a dýchacího systému (B1); oslabení
endokrinního systému (B2); obezita (B3); ostatní oslabení vnitĜních orgánĤ (B4): (kromČ
cviþení ze skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalĤ; hrudní a brániþní
dýchání pĜi zvýšené zátČži; adaptace na zvýšenou zátČž; cviþení koordinace a rovnováhy
y
oslabení smyslových a nervových funkcí (C) – oslabení zraku (C1); oslabení sluchu (C2);
neuropsychická oslabení (C3): (kromČ cviþení ze skupiny A) adaptace srdeþnČ-cévního
a dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového
a taktilního vnímání rytmu; cviþení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ýINNOSTI
y
pohybové þinnosti v návaznosti na vzdČlávací obsah TV – s pĜihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení

80

ýást C

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

5.9 ýLOVċK A SVċT PRÁCE
Charakteristika vzdČlávací oblasti
Oblast ýlovČk a svČt práce postihuje široké spektrum pracovních þinností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v rĤzných oborech lidské þinnosti a pĜispívá
k vytváĜení životní a profesní orientace žákĤ.
Koncepce vzdČlávací oblasti ýlovČk a svČt práce vychází z konkrétních životních situací,
v nichž žáci pĜicházejí do pĜímého kontaktu s lidskou þinností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
VzdČlávací oblast ýlovČk a svČt práce se cílenČ zamČĜuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky a doplĖuje celé základní vzdČlávání o dĤležitou složku nezbytnou pro uplatnČní þlovČka
v dalším životČ a ve spoleþnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdČlávacích oblastí a je jejich urþitou
protiváhou. Je založena na tvĤrþí myšlenkové spoluúþasti žákĤ.
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýlovČk a svČt práce je rozdČlen na 1. stupni na þtyĜi
tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukþní þinnosti, PČstitelské práce, PĜíprava
pokrmĤ, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdČlen na osm tematických okruhĤ Práce
s technickými materiály, Design a konstruování, PČstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba
domácnosti, PĜíprava pokrmĤ, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, SvČt
práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoĜí nabídku, z níž tematický okruh SvČt práce je povinný,
a z ostatních školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických zámČrĤ minimálnČ jeden další
okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh SvČt práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho
zamČĜení na výbČr budoucího povolání je vhodné jej Ĝadit do nejvyšších roþníkĤ 2. stupnČ.
VzdČlávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdČlávání a je urþen všem žákĤm (tedy
chlapcĤm i dívkám bez rozdílu). Žáci se uþí pracovat s rĤznými materiály a osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Uþí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní þinnost samostatnČ
i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavnČ vedeni k dodržování zásad bezpeþnosti
a hygieny pĜi práci. V závislosti na vČku žákĤ se postupnČ buduje systém, který žákĤm poskytuje
dĤležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim pĜi odpovČdném rozhodování o dalším
profesním zamČĜení. Proto je vhodné zaĜazovat do vzdČlávání žákĤ co nejvČtší poþet tematických
okruhĤ.
Cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
VzdČlávání v této vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
tím, že vede žáky k:
y
pozitivnímu vztahu k práci a k odpovČdnosti za kvalitu svých i spoleþných výsledkĤ práce
y
osvojení základních pracovních dovedností a návykĤ z rĤzných pracovních oblastí,
k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojĤ, náĜadí a pomĤcek pĜi práci
i v bČžném životČ
y
vytrvalosti a soustavnosti pĜi plnČní zadaných úkolĤ, k uplatĖování tvoĜivosti a vlastních
nápadĤ pĜi pracovní þinnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
y
poznání, že technika jako významná souþást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
þinností þlovČka
y
autentickému a objektivnímu poznávání okolního svČta, k potĜebné sebedĤvČĜe, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci þlovČka, technice a životnímu prostĜedí
y
chápání práce a pracovní þinnosti jako pĜíležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
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orientaci v rĤzných oborech lidské þinnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potĜebných poznatkĤ a dovedností významných pro možnost uplatnČní, pro volbu vlastního
profesního zamČĜení a pro další životní a profesní orientaci

5.9.1 ýLOVċK A SVċT PRÁCE
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ vytváĜí jednoduchými postupy rĤzné pĜedmČty z tradiþních i netradiþních materiálĤ
¾ pracuje podle slovního návodu a pĜedlohy
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ vytváĜí pĜimČĜenými pracovními operacemi a postupy na základČ své pĜedstavivosti rĤzné
výrobky z daného materiálu
¾ využívá pĜi tvoĜivých þinnostech s rĤzným materiálem prvky lidových tradic
¾ volí vhodné pracovní pomĤcky, nástroje a náþiní vzhledem k použitému materiálu
¾ udržuje poĜádek na pracovním místČ a dodržuje zásady hygieny a bezpeþnosti práce;
poskytne první pomoc pĜi úrazu
Uþivo
y
y
y
y

vlastnosti materiálu (pĜírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
pracovní pomĤcky a nástroje – funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, Ĝemesla

KONSTRUKýNÍ ýINNOSTI
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ zvládá elementární dovednosti a þinnosti pĜi práci se stavebnicemi
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ provádí pĜi práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
¾ pracuje podle slovního návodu, pĜedlohy, jednoduchého náþrtu
¾ dodržuje zásady hygieny a bezpeþnosti práce, poskytne první pomoc pĜi úrazu
Uþivo
y
y

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukþní), sestavování modelĤ
práce s návodem, pĜedlohou, jednoduchým náþrtem

PċSTITELSKÉ PRÁCE
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ provádí pozorování pĜírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
¾ peþuje o nenároþné rostliny
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Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ provádí jednoduché pČstitelské þinnosti, samostatnČ vede pČstitelské pokusy a pozorování
¾ ošetĜuje a pČstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
¾ volí podle druhu pČstitelských þinností správné pomĤcky, nástroje a náþiní
¾ dodržuje zásady hygieny a bezpeþnosti práce; poskytne první pomoc pĜi úrazu
Uþivo
y
y
y
y

základní podmínky pro pČstování rostlin, pĤda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
pČstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradČ (okrasné rostliny, léþivky, koĜení, zelenina
aj.)
pČstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

PěÍPRAVA POKRMģ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ pĜipraví tabuli pro jednoduché stolování
¾ chová se vhodnČ pĜi stolování
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ orientuje se v základním vybavení kuchynČ
¾ pĜipraví samostatnČ jednoduchý pokrm
¾ dodržuje pravidla správného stolování a spoleþenského chování
¾ udržuje poĜádek a þistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpeþnosti práce;
poskytne první pomoc i pĜi úrazu v kuchyni
Uþivo
y
y
y
y

základní vybavení kuchynČ
výbČr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
technika v kuchyni – historie a význam

2. stupeĖ
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Oþekávané výstupy
žák
¾ provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeĖ
¾ Ĝeší jednoduché technické úkoly s vhodným výbČrem materiálĤ, pracovních nástrojĤ
a náĜadí
¾ organizuje a plánuje svoji pracovní þinnost
¾ užívá technickou dokumentaci, pĜipraví si vlastní jednoduchý náþrt výrobku
¾ dodržuje obecné zásady bezpeþnosti a hygieny pĜi práci i zásady bezpeþnosti a ochrany pĜi
práci s nástroji a náĜadím; poskytne první pomoc pĜi úrazu
Uþivo
y
y

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dĜevo, kov, plasty, kompozity)
pracovní pomĤcky, náĜadí a nástroje pro ruþní opracování
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jednoduché pracovní operace a postupy
organizace práce, dĤležité technologické postupy
technické náþrty a výkresy, technické informace, návody
úloha techniky v životČ þlovČka, zneužití techniky, technika a životní prostĜedí, technika
a volný þas, tradice a Ĝemesla

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ sestaví podle návodu, náþrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
¾ navrhne a sestaví jednoduché konstrukþní prvky a ovČĜí a porovná jejich funkþnost,
nosnost, stabilitu aj.
¾ provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých pĜedmČtĤ a zaĜízení
¾ dodržuje zásady bezpeþnosti a hygieny práce a bezpeþnostní pĜedpisy; poskytne první pomoc
pĜi úrazu
Uþivo
y
y

stavebnice (konstrukþní, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelĤ, tvorba
konstrukþních prvkĤ, montáž a demontáž
návod, pĜedloha, náþrt, plán, schéma, jednoduchý program

PċSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ volí vhodné pracovní postupy pĜi pČstování vybraných rostlin
¾ pČstuje a využívá kvČtiny pro výzdobu
¾ používá vhodné pracovní pomĤcky a provádí jejich údržbu
¾ prokáže základní znalost chovu drobných zvíĜat a zásad bezpeþného kontaktu se zvíĜaty
¾ dodržuje technologickou kázeĖ, zásady hygieny a bezpeþnosti práce, poskytne první pomoc
pĜi úrazu, vþetnČ úrazu zpĤsobeného zvíĜaty
Uþivo
y
y
y

y
y
y

základní podmínky pro pČstování – pĤda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin
a pĤdy
zelenina – osivo, sadba, výpČstky, podmínky a zásady pČstování; pČstování vybraných druhĤ
zeleniny
okrasné rostliny – základy ošetĜování pokojových kvČtin, pČstování vybraných okrasných
dĜevin a kvČtin; kvČtina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), Ĝez, jednoduchá vazba,
úprava kvČtin
ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, zpĤsob pČstování, uskladnČní a zpracování
léþivé rostliny, koĜení – pČstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví þlovČka; léþivé úþinky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
chovatelství – chov zvíĜat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpeþnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvíĜaty

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Oþekávané výstupy
žák
¾ provádí jednoduché operace platebního styku a domácího úþetnictví
¾ ovládá jednoduché pracovní postupy pĜi základních þinnostech v domácnosti a orientuje se
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v návodech k obsluze bČžných domácích spotĜebiþĤ
správnČ zachází s pomĤckami, nástroji, náĜadím a zaĜízením vþetnČ údržby provádí
drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a bezpeþnostní pravidla a pĜedpisy a poskytne první pomoc pĜi
úrazu, vþetnČ úrazu elektrickým proudem

Uþivo
y

y

finance, provoz a údržba domácnosti – rozpoþet, pĜíjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní
a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba odČvĤ a textilií, úklid
domácnosti, postupy, prostĜedky a jejich dopad na životní prostĜedí, odpad a jeho ekologická
likvidace; spotĜebiþe v domácnosti
elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotĜebiþe, elektronika,
sdČlovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpeþnost a ekonomika
provozu, nebezpeþí úrazu elektrickým proudem

PěÍPRAVA POKRMģ
Oþekávané výstupy
žák
¾ používá základní kuchyĖský inventáĜ a bezpeþnČ obsluhuje základní spotĜebiþe
¾ pĜipraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
¾ dodržuje základní principy stolování, spoleþenského chování a obsluhy u stolu ve spoleþnosti
¾ dodržuje zásady hygieny a bezpeþnosti práce; poskytne první pomoc pĜi úrazech v kuchyni
Uþivo
y
y
y
y

kuchynČ – základní vybavení, udržování poĜádku a þistoty, bezpeþnost a hygiena provozu
potraviny – výbČr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníþku
pĜíprava pokrmĤ – úprava pokrmĤ za studena, základní zpĤsoby tepelné úpravy, základní
postupy pĜi pĜípravČ pokrmĤ a nápojĤ
úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní
stolování v rodinČ, zdobné prvky a kvČtiny na stole

PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
Oþekávané výstupy
žák
¾ vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, pĜístroje, zaĜízení a pomĤcky pro
konání konkrétních pozorování, mČĜení a experimentĤ
¾ zpracuje protokol o cíli, prĤbČhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje v nČm
závČry, k nimž dospČl
¾ vyhledá v dostupných informaþních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou
provést danou experimentální práci
¾ dodržuje pravidla bezpeþné práce a ochrany životního prostĜedí pĜi experimentální práci
¾ poskytne první pomoc pĜi úrazu v laboratoĜi
Uþivo
y
základní laboratorní postupy a metody
y
základní laboratorní pĜístroje, zaĜízení a pomĤcky
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VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Oþekávané výstupy
žák
¾ ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraĖuje základní problémy pĜi
provozu digitální techniky
¾ propojuje vzájemnČ jednotlivá digitální zaĜízení
¾ pracuje uživatelským zpĤsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdČlávání,
zábava
¾ ošetĜuje digitální techniku a chrání ji pĜed poškozením
¾ dodržuje základní hygienická a bezpeþnostní pravidla a pĜedpisy pĜi práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc pĜi úrazu
Uþivo
y
y
y
y

digitální technika – poþítaþ a periferní zaĜízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD
a DVD pĜehrávaþe, e-Kniha, mobilní telefony
digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma
IEEE 802.11b), navigaþní technologie, konvergence technologií, multiplexování
poþítaþové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací – úpravy,
archivace, stĜih; operaþní systémy, vzájemná komunikace zaĜízení (synchronizace PDA s PC)
mobilní služby – operátoĜi, tarify

SVċT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. roþník s možností realizace od 7. roþníku)
Oþekávané výstupy
žák
¾ orientuje se v pracovních þinnostech vybraných profesí
¾ posoudí své možnosti pĜi rozhodování o volbČ vhodného povolání a profesní pĜípravy
¾ využije profesní informace a poradenské služby pro výbČr vhodného vzdČlávání
¾ prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby pĜi vstupu na trh práce
Uþivo
y

y

y
y

y

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišĢ, pracovních prostĜedkĤ, pracovních objektĤ,
charakter a druhy pracovních þinností; požadavky kvalifikaþní, zdravotní a osobnostní; rovnost
pĜíležitostí na trhu práce
volba profesní orientace – základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tČlesný
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace informaþní základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi
a využívání poradenských služeb
možnosti vzdČlávání – náplĖ uþebních a studijních oborĤ, pĜijímací Ĝízení, informace
a poradenské služby
zamČstnání – pracovní pĜíležitosti v obci (regionu), zpĤsoby hledání zamČstnání, psaní
životopisu, pohovor u zamČstnavatele, problémy nezamČstnanosti, úĜady práce práva
a povinnosti zamČstnancĤ a zamČstnavatelĤ
podnikání – druhy a struktura organizací, nejþastČjší formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
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5.10 DOPL UJÍCÍ VZD LÁVACÍ OBORY
Do RVP ZV se za azují Dopl ující vzd lávací obory, které nejsou povinnou sou ástí základního
vzd lávání, jeho vzd lávací obsah pouze dopl ují a rozši ují. Dopl ující vzd lávací obory je možné
využít pro všechny nebo jen pro n které žáky jako povinný nebo volitelný vzd lávací obsah.

5.10.1 DALŠÍ CIZÍ JAZYK

Vzd lávací obsah vzd lávacího oboru
2. stupe
RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI
O ekávané výstupy
žák
vyslovuje a te nahlas plynule a foneticky správn jednoduché texty složené ze známé slovní
zásoby
rozumí známým každodenním výraz m, zcela základním frázím a jednoduchým v tám
rozumí jednoduchým pokyn m a adekvátn na n reaguje
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá pot ebnou informaci a odpov
otázku
používá abecední slovník u ebnice a dvojjazy ný slovník

na

PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI
O ekávané výstupy
žák
sd lí ústn i písemn základní údaje o své osob , své rodin a b žných každodenních situacích,
vyplní základní údaje do formulá
reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
napíše jednoduchá sd lení a odpov na sd lení za správného použití základních gramatických
struktur a v t
INTERAKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI
O ekávané výstupy
žák
zapojí se do jednoduché, pe liv vyslovované konverzace dalších osob prost ednictvím b žných
výraz , poskytne požadované informace
U ivo

základní pravidla komunikace v b žných každodenních situacích – pozdrav, pod kování,
p edstavování
jednoduchá sd lení – adresa, blahop ání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný as a zájmová innost, oblékání, nákupy,
p íroda a po así, tradice a zvyky, svátky, d ležité zem pisné údaje
slovní zásoba a tvo ení slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
základní gramatické struktury a typy v t, základy lexikálního principu pravopisu slov –
v ta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, po ádek slov ve v t
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5.10.2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 1. období
žák
¾ zvládá základy správného tvoĜení dechu, hlasu, artikulace a správného držení tČla; dokáže
hlasem a pohybem vyjadĜovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých
¾ rozlišuje herní a reálnou situaci; pĜijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí
a pĜirozenČ v nich jedná
¾ zkoumá témata a konflikty na základČ vlastního jednání
¾ spolupracuje ve skupinČ na tvorbČ jevištní situace; prezentuje ji pĜed spolužáky; sleduje
prezentace ostatních
¾ reflektuje s pomocí uþitele svĤj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového,
televizního, rozhlasového)
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za úþelem vyjádĜení vnitĜních stavĤ a emocí
vlastních i urþité postavy
¾ pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci pĜirozenČ
a pĜesvČdþivČ jednat
¾ rozpoznává témata a konflikty v situacích a pĜíbČzích; nahlíží na nČ z pozic rĤzných postav;
zabývá se dĤsledky jednání postav
¾ pracuje ve skupinČ na vytvoĜení menšího inscenaþního tvaru a využívá pĜitom rĤzných
výrazových prostĜedkĤ
¾ prezentuje inscenaþní tvar pĜed spolužáky a na základČ sebereflexe a reflexe spolužákĤ
a uþitele na nČm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužákĤ
¾ reflektuje svĤj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základČ vlastních zkušeností
základní divadelní druhy
Uþivo
ZÁKLADNÍ PěEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ
y
psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoĜení hlasu, držení tČla, verbální
a neverbální komunikace
y
herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava
y
sociálnČ komunikaþní dovednosti – spolupráce, komunikace v bČžných životních situacích,
v herních situacích a v situacích skupinové inscenaþní tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení
PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAýNÍ TVORBY
y
námČty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadĜování
y
typová postava – smČĜování k její hlubší charakteristice; þinoherní i loutkáĜské prostĜedky
y
dramatická situace, pĜíbČh – Ĝazení situací v þasové následnosti
y
inscenaþní prostĜedky a postupy – jevištní tvar na základČ improvizované situace
a minipĜíbČhu; pĜednes
y
komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMċNÍ
y
základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt
y
souþasná dramatická umČní a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová
a multimediální tvorba
y
základní divadelní druhy – þinohra, zpČvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneþní divadlo
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2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
žák
¾ uplatĖuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny
a správného držení tČla
¾ propojuje somatické dovednosti pĜi verbálním a neverbálním vyjádĜení, na pĜíkladech doloží
souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých
¾ rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatnČ, s partnerem, ve skupinČ), pĜijímá herní
pravidla a tvoĜivČ je rozvíjí
¾ prozkoumává témata z více úhlĤ pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvČdomuje
si analogie mezi fiktivní situací a realitou
¾ pĜistupuje k dramatické a inscenaþní tvorbČ jako ke spoleþnému tvĤrþímu procesu, ve
kterém pĜijímá a plní své úkoly, pĜijímá zodpovČdnost za spoleþnou tvorbu a prezentaci
jejího výsledku
¾ rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná
základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí
dramatická díla i souþasnou mediální tvorbu
Uþivo
ZÁKLADNÍ PěEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ
y
psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoĜení hlasu, držení tČla, verbální
a neverbální komunikace
y
herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
y
sociálnČ komunikaþní dovednosti – komunikace v bČžných životních situacích, v herních
situacích a v situacích skupinové inscenaþní tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení,
spolupráce, organizace tvĤrþí skupinové práce
PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAýNÍ TVORBY
y
námČty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadĜování
y
práce na postavČ – charakter, motivace, vztahy
y
konflikt jako základ dramatické situace – Ĝešení konfliktu jednáním postav
y
dramatická situace, pĜíbČh – Ĝazení situací v þasové a pĜíþinné následnosti, dramatizace
literární pĜedlohy
y
inscenaþní tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk
y
komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMċNÍ
y
základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace
y
základní dramatické žánry – komedie, tragedie, drama
y
základní divadelní druhy – þinohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet,
pantomima
y
souþasná dramatická umČní a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová
a multimediální tvorba
y
vybrané etapy a typy svČtového a þeského divadla
y
výrazné osobnosti þeské a svČtové dramatické tvorby
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5.10.3 ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:
1. Mezilidské vztahy a komunikace.
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3. Pozitivní hodnocení druhých.
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
5. Komunikace citů.
6. Interpersonální a sociální empatie.
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
8. Reálné a zobrazené vzory.
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.
Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:
Etické hodnoty
Sexuální zdraví
Rodinný život
Duchovní rozměr člověka
Ekonomické hodnoty
Ochrana přírody a životního prostředí
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka
Etická výchova vytváří celou řadu mezi předmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání,
mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na
učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k přírodě,
ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání,
vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka
a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo
životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru
Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru
Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe,
zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj.
V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického
jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah
osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy.
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé
představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na
základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při
vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů
a souvislostí moderního světa.
Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen
na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným
kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů
řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost
vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.
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Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí
předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku
podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího
systému zařazen.
Vzdělávání je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu
poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 1, písm. e) školského zákona).
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
Ø  si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci
Ø  se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel
si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
Ø
Ø  si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
Ø  zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem
o spolužáky
Ø
vyjadřuje city v jednoduchých situacích
Ø
využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
Ø
reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
Očekávané výstupy – 2. období
žák
Ø  reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace,
zvládá položit vhodnou otázku
Ø  si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
Ø  se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně
hodnotí druhé v běžných podmínkách
Ø  identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
Ø  jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu
třídy
Ø  iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné
reaguje asertivně
Učivo
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
    •       komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
    •       základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, prosba,
poděkování, omluva
    •       základy neverbální komunikace – seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla,
mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky
    •       komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti,
sympatie, smutku, obav a hněvu
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POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
    •       sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování
    •       pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu
    •       akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí
empatie předpokládat reakci druhých
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
    •       tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů,
zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování
    •       schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce
    •       elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu,
přátelství
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
    •       iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti, jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi
vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu
    •       asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu,
krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
Ø
Ø
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si
zdravé sebevědomí
Ø
analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá
Ø
práva
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
Ø
Ø
spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
Ø
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
Ø
analyzuje etické aspekty různých životních situací
se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
Ø
Ø
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
Učivo
KOMUNIKACE
    •       otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby,
dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
    •       aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
    •       úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost
    •       jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání
a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimismus v životě
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ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
    •       asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání
o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
    •       obrana před manipulací – asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých
asertivních technik
    •       fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
    •       pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů,
prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné
literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
    •       podpora pozitivního působení televize a médií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický
přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou
a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, média a volný čas
    •       já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti
a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita
INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
    •       iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve
školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství
    •       iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku,
veřejná osobní angažovanost
    •       uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah
k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
    •       etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot,
ctnosti, svědomí a jeho rozvoj
    •       sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, nezralé
rodičovství
    •       rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace
nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace
v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří
    •       duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem,
informace o různých světonázorech
    •       ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah
mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost
    •       ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka
k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí

5.10.4 FILMOVÁ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího oboru
Doplňující vzdělávací obor Filmová/Audiovizuální výchova (dále jen F/AV) poskytuje školám možnost
obohatit vzdělávací obsah základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vymezený vzdělávací
obsah podporuje rozvoj žáků jako uživatelů filmových a obecně audiovizuálních produktů a zároveň rozvíjí
jejich vnímavost a tvůrčí schopnosti prostřednictvím filmových/audiovizuálních výrazových prostředků.
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F/AV v etapě základního vzdělávání je koncipována jako metodické propojení několika tvůrčích činností:
    •       vlastní tvůrčí zkušenost z filmové/audiovizuální tvorby a jejího výsledku;
    •       schopnost vnímat díla vytvořená audiovizuálními výrazovými prostředky a uvědomovat si jejich
hodnoty;
    •       potřeba zaujmout a formulovat názor na filmové/audiovizuální dílo.
Vlastní tvůrčí zkušenost žáků (od 2. období 1. stupně) zprostředkovávají tři vzájemně propojené a na
sebe navazující okruhy činností, při nichž se uplatňuje subjektivita, pozorování a smyslové vnímání, fantazie,
tvořivost a citlivost a při kterých se prohlubují komunikační schopnosti.
Důraz je kladen na postupný rozvoj vnímání filmových/audiovizuálních děl. Žáci se na základě jednoduchých
tvůrčích experimentů učí „řeči filmu“ tak, aby mohli mít větší požitek z vnímání děl filmové/vizuální kultury.
Učí se lépe porozumět možnostem jednotlivých typů filmových/audiovizuálních sdělení vycházejících buď
z přesného obrazu okolního světa (dokumentární pojetí), nebo umělého obrazu více či méně možného světa
(hraný film) i obrazu, který vychází z technických možností rozšiřujících „filmovou řeč“ o triky, animace a další
výtvarné prvky.
Stejně významnou složkou vzdělávacího obsahu jsou vlastní tvořivé činnosti žáků s využitím jednoduchých
technických a výrazových prostředků typických pro film a audiovizuální umění obecně.
V základním vzdělávání se pozornost zaměřuje především na:
    •       přiblížení fyziologické podstaty vnímání pohybujících se obrazů, jejich předpokladů a možností;
klíčovou roli světla v audiovizi; propojení a vztahy s ostatními obory umění; individuální pozorování
a schopnost užívat v komunikaci audiovizuální – kinematografické sdělení; osvojení si specifického
jazyka pro vyjadřování vlastních myšlenek a pocitů;
    •       znalost základních prvků audiovizuálního výrazu a jejich tvořivého využití; vytváření záběrů a jejich
užití v elementární montáži; tvorbu drobného audiovizuálního tvaru jako hmatatelného výstupu
praktické zkušenosti;
    •       individuální tvůrčí zkušenost a poučenější a intenzivnější vnímání filmových/audiovizuálních děl;
užívání technologií jako prostředku k realizaci záměru, nikoliv jako cíle.
F/AV v základním vzdělávání poskytuje žákům příležitost lépe pochopit společný základ umění a jeho
význam v životě člověka a společnosti. Posiluje schopnost intenzivněji vnímat společnost a procesy, které v ní
probíhají. Přispívá k rozvoji osobnosti žáka, vytvoření jeho hodnotového systému, etických postojů a aktivního
vztahu ke společnosti.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 2. období
žák
Ø  experimentuje se samostatně vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své tvorbě
uplatňuje základy animace
Ø  využívá proces vzniku optického obrazu v dírkové komoře a s jeho principem pracuje při tvorbě
optických obrazů a při tvůrčích experimentech
Ø  vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje a využívá
možností technologií vytvářejících pohybový efekt
Ø  experimentuje s několika světelnými zdroji a ověřuje jimi světelnou proměnu podoby trojrozměrného
předmětu, lidské tváře
Ø  užívá světlo jako prostředek pro zachycení, zobrazení a modelaci skutečnosti
Ø  pozná některé historické přístroje užívané v minulosti k zachycení a promítání pohybu
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slovně
vyjadřuje děj, situace, příběh promítnutého filmu (animovaného, hraného) a zaujímá osobní
stanovisko k jednání postav a vyjadřuje svůj názor na film jako celek
ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách
promítnutého filmu

Učivo
UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY, POZOROVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
    •       kresby vytvořené různými technikami, pořízené v sériích pro vytvoření iluze pohybu, vizuální hry
s těmito prvky
    •       cvičení vnímavosti: pozorování reálných dějů a schopnost jejich verbální reflexe, vyprávění obsahu
promítnutého filmu, hry se třemi malými světelnými zdroji
    •       ovlivňování obrazové podoby trojrozměrného předmětu a lidské tváře světlem
UPLATNĚNÍ KREATIVITY, FANTAZIE A SENZIBILITY
    •       pohyb jako základní princip kinematografie, jeho fyziologické předpoklady – doznívání zrakového
vjemu jako předpoklad vzniku kinetického obrazu
    •       duchým záznamem
    •       tvořivé uchopení situace promítnutého filmu a její individuální nebo kolektivní inscenace (švédování)
KOMUNIKACE, POSILOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ
    •       základní skladebná cvičení
    •       základy montáže obrazových prvků se záměrem zobrazit – vizuálně vyprávět – plynulý děj, situaci
    •       komunikace vlastních záměrů a námětů v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umělecké produkce
    •       projekce a analýzy vybraných filmů všech základních proudů audiovize (dokument, fabulace – hraný
film, výtvarný – animovaný film)
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
Ø  pracuje

se základními prvky filmového záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá
v jednoduchých praktických cvičeních a námětech
Ø  při
 tvůrčí práci a experimentování využívá základy zrakového vnímání (doznívání a nedokonalosti)
pro vznik iluze pohybu
Ø  uplatňuje

své znalosti o podstatě a účinku světla jako důležitého výrazového prostředku
Ø  užívá

barvu jako výrazový a dramaturgický prostředek pohyblivého obrazu při vlastní tvorbě
a experimentování
Ø  pracuje

samostatně s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro
svůj tvůrčí záměr
Ø  na
 základě zkušeností získaných při práci s kamerou a fotoaparátem rozeznává základní rozdíly mezi
zrakovým vjemem jasové reality a její reprodukcí a uplatňuje je ve vlastní tvorbě
Ø  uplatňuje

jednoduché skladebné postupy a jednoduchý střihový program pro jednoduché filmové
vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i zprostředkovaný

význam základních sdělovacích funkcí a estetických kvalit obrazové i zvukové složky
Ø  zhodnotí
audiovize a záměrně s nimi pracuje při natáčení i skladebném dokončování vlastního projektu
Ø  rozeznává

základní výrazové druhy filmové tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe podstatu
jejich výrazových prostředků

po dohodě s ostatními členy týmu roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje
Ø  přijímá
Ø  slovně

i písemně se vyjadřuje k vlastnímu záměru a především jeho obsahové struktuře
Ø  formuluje

názor na vybrané filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem ostatních
Ø  v diskuzi zaujímá postoj k zobrazovaným etickým hodnotám a estetickým kvalitám sledovaného filmu
nebo televizního programu
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Učivo
UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY, POZOROVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
    •        série jednoduchých fotografií dle vlastních námětů, vizuální hry s těmito prvky pro vytváření iluze
pohybu
    •        cvičení vnímavosti, intenzity pozorování reálných dějů, situací a jejich slovní a písemná reflexe
    •        základní rozdíly mezi zrakovým vjemem jasové skutečnosti a její reprodukcí, praktická cvičení
s kamerou a fotoaparátem
UPLATNĚNÍ KREATIVITY, FANTAZIE A SENZIBILITY
    •        hlavní prvky filmového záběru (velikost, kompozice, úhel pohledu), jejich význam ve vztahu
k zobrazovanému obsahu
    •        světelná skutečnost a její úpravy pro kinematografické zobrazení; stylizace světelné reality
    •        barevná realita, současný a následný kontrast, manipulace s barvami v procesu kinetické reprodukce
    •        ovládání základních funkcí snímací techniky
    •        vytvoření série záběrů se záměrem vazby
    •        estetické kvality obrazových prvků záběru a jejich organizace
    •        zvuková složka audiovizuálního výrazu a její hlavní elementy
    •        tvůrčí syntéza obrazové a zvukové složky
KOMUNIKACE, POSILOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ
    •        navazující skladebná cvičení – orientace při vytváření časoprostorových vztahů v řazení záběrů
    •        základní formy scénáristické přípravy a prezentace námětu
    •        komunikace vlastních záměrů a námětů v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umělecké produkce
    •        projekce a analýzy vybraných filmů základních proudů audiovize

5.10.5 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího oboru
Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost
obohatit vzdělávací obsah základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vymezený vzdělávací
obsah podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.
Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý má vrozenou
schopnost tančit, protože každý má možnost pohybovat se, má vrozený cit, představivost, smysl pro rytmus,
schopnost rozvíjet se, myslet, chtít a jednat. Pokud dáme i nejméně nadaným žákům možnost uplatnit své tvůrčí
úsilí, může to z psychologického hlediska být pro ně stejně důležité jako vynaložené úsilí velmi nadaných.
Tanec je umění, které vyjadřuje citové hodnoty pohybem – hlavním tématem jsou tedy citové hodnoty
a tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Tanec umožňuje všímat si zážitků vycházejících z pohybu vlastního těla,
soustředit se na jeho rytmus, pracovat s pochopením jeho významu a vědomě je uplatňovat.
Specifik tance využívá TPV k formování osobnosti dítěte. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi
a fyzickou složkou dítěte, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí tvořivost, citovost, citlivost a inteligenci
těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci. Na jedné straně učí spontaneitě, na druhé straně
sebekázni. Rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě a ke zdraví.
TPV nezahrnuje úzce účelové činnosti zaměřené na dosažení taneční techniky a výsledných pohybových
tvarů. Nezaměřuje se na prvenství, rychlost, výsledek, úspěch, ale nabízí soustředění, sebepoznávání, úctu
k druhým, radost a potřebu pečovat o společně sdílený prostor. TPV je chápána jako tvůrčí umělecká činnost,
která je prostředkem ke znovuobjevování těla, jeho možností a citlivosti, k sebepoznávání a rozvíjení vyjadřovacích schopností neverbálním způsobem. Jedním z hlavních úkolů je podněcování k samostatné tvůrčí činnosti.
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Tento doplňující vzdělávací obor vytváří další prostor pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí,
zejména kompetencí sociálních a personálních, komunikativních a občanských, a zároveň přispívá k dosahování
cílů základního vzdělávání.
K rozvíjení klíčových kompetencí žáků a k naplňování cílů základního vzdělávání prostřednictvím tance
a pohybové výchovy je nezbytné věnovat pozornost čtyřem základním doménám, které v taneční a pohybové
výchově prostupují veškeré konání a jsou obsažené v nejrůznějších formách v celém vzdělávacím obsahu. Jsou
to: Objevování svého místa, Rozvíjení inteligence těla, Původnost/originalita a Vytváření společenství.
Obsahem Objevování svého místa jsou činnosti, jejichž prostřednictvím žák hledá a poznává   prostor
svého těla a které zprostředkují a vizualizují představu fyzického propojení tělesnosti s prostorem a prostředím.
Pocit poznání a uvědomění si svého těla v prostorovém kontextu vede k uvědomění si své jedinečnosti v rámci
sounáležitosti s celkem – napojení se na řád věcí. Toto poznání doprovází úcta, pokora a svoboda.
Obsahem Rozvíjení inteligence těla jsou činnosti směřující k rozvíjení přirozeného používání pohybu
v závislosti na individuálních anatomických, fyziologických a psychologických předpokladech žáka. Jedná se
o dlouhodobý proces podmíněný vůlí, směřující ke kvalitám rozvíjeným a získávaným v závislosti na záměru, talentu
a inteligenci. Činnosti směřující k rozvíjení inteligence těla nejsou cestou mechanického opakování a drilu.
Obsahem Původnosti/originality jsou činnosti, které rozvíjejí osobnost žáka a během dlouhodobého
procesu mu pomáhají hledat jedinečný způsob jeho vyjádření světa. Smyslem skutečné původnosti/originality
není upoutávat pozornost za každou cenu. Je to cesta jedinečně uchopeného již existujícího tvarosloví. Záměrem
je pomáhat vyrůst osobnostem, které budou této původnosti schopny.
Obsahem Vytváření společenství jsou činnosti, které evokují prožitek sounáležitosti a sdílení. Tanec může
zprostředkovat prožitek společenství jako jednu ze základních lidských potřeb. TPV navozuje pocity sounáležitosti
a sdílení, čímž působí proti odcizení a vykořenění a podporuje pozitivní (partnerskou) sociální interakci.
K uplatňování domén TPV dochází prostřednictvím celého vzdělávacího obsahu. Učivo je rozčleněno do
sedmi okruhů činností: pohybová průprava, prostorové cítění, vzájemné vztahy, pohyb s předmětem, pohybové
a taneční hry, hudba a tanec, improvizace – činnosti v rámci tohoto okruhu se na 2. stupni ZŠ více zaměřují na
vlastní tvorbu žáků s využitím individuálních možností a schopností žáků.
Vzdělávání v rámci TPV musí vždy směřovat k dosažení určité míry inteligence těla, která je závislá
na pedagogickém záměru, vůli, talentu a emocích žáka.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
Ø  rozumí

základním pravidlům správného držení těla ve smyslu statickém i kinetickém
Ø  vnímá

a prožívá základní prostorové pojmy a půdorysné dráhy pohybu
Ø  rozlišuje

základní dynamické stupně pohybu
Ø  rozlišuje

základní členění času – vědomě používá různá tempa včetně zrychlování a zpomalování,
pracuje s pauzou
Ø  zvládá

základní druhy kroků pro pohyb z místa a dokáže je správně používat
Ø  navazuje

pozitivní partnerské vztahy v malé skupině
Ø  aktivně

vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební melodii,
vnímá a vyjadřuje hudební frázování
Ø  je schopen jednoduché krátké pohybové improvizace vedené pohybovým, hudebním nebo
tematickým zadáním
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 přijímá

a respektuje pravidla her
 zvládá

základní prvky obratnosti

Očekávané výstupy – 2. období
žák
Ø  vědomě

přenáší pravidla správného držení těla do běžného života

správné návyky používání svého těla, rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb
Ø  uplatňuje
Ø  vnímá

a v pohybu aplikuje základní prostorové vztahy
Ø  rozlišuje

a vědomě používá základní dynamické stupně pohybu
Ø  vnímá

a vyjádří pohybem dvoudobost, třídobost a čtyřdobost
Ø  slyší

a vyjadřuje pohybem jednoduché rytmické modely

a respektuje řád hudebního frázování
Ø  přijme
Ø  navazuje

vzájemné pozitivní vztahy i ve větších celcích a skupinách
Ø  improvizuje

na jednoduché náměty podpořené hudebním doprovodem
Učivo
POHYBOVÁ PRŮPRAVA
    •       cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
    •       cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště
    •       cvičení upevňující osové postavení dolních končetin
    •       cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních končetin s pohybem trupu
    •       cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
    •       základní prostorové vztahy (výška – hloubka, vpřed – vzad, vpravo – vlevo, daleko – blízko)
    •       půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka, oblá linka, kruh)
    •       prostorové dráhy pohybu
    •       prostorové cítění jako zážitek
VZÁJEMNÉ VZTAHY
    •       vztahy partnerské (vyvážené)
    •       vztahy dominantní a subdominantní
    •       dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v různých způsobech držení
    •       důvěra a porozumění jako základ vzájemných vztahů
POHYB S PŘEDMĚTEM
    •       předmět jako bezprostřední podnět k pohybu a ke hře
    •       princip techniky práce s náčiním (souhra těžiště těla s těžištěm předmětu)
    •       přístupné druhy náčiní pro argumentaci rozličných pohybových principů (míče, švihadla, obruče
různých velikostí, stuhy, tyče apod.)
    •       hra s předmětem, který přispívá k elementární schopnosti vyjádřit obsah pohybu a ke koncentraci
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
    •       hra jako základ umělecké činnosti
    •       hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, vlastnosti a stavy
    •       hry učící senzomotorické koordinaci
    •       hry přispívající k formování charakteru a mravní výchově
    •       hry s náčiním, motivované hudbou, hry prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na honěnou,
hádanky, hry s napodobováním
HUDBA A TANEC
    •       aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu
    •       rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
    •       rytmus, melodie, dynamika, harmonie
    •       pohybové cítění dvoudobosti, třídobosti – sudých a lichých taktů obecně
98

Část C 			

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP 		

Praha 2010

IMPROVIZACE
    •       improvizace v rámci průpravných cvičení
    •       improvizace jako svět absolutní svobody
    •       improvizace s námětem
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
Ø   uplatňuje návyky správného držení těla a dovednosti přirozeného pohybu nejen při výuce, ale i v běž
ném životě
Ø  vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi svým tělem a prostorem
Ø  navazuje vzájemné vztahy a aktivně spoluvytváří společenství
Ø  používá své tělo jako nástroj sebevyjádření
Ø  v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky
Učivo
POHYBOVÁ PRŮPRAVA
    •       přístup k vlastnímu tělu v měnících se podmínkách dospívání
    •       cvičení zvyšující fyzickou sílu a obratnost
    •       cvičení zvětšující kloubní pohyblivost
    •       cvičení pohybové paměti
    •       koordinačně obtížné pohybové vazby
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
    •       cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště
    •       cvičení zvyšující hybnost pánevní oblasti
    •       dráhy tělesného těžiště určující směr i způsob pohybu z místa
    •       půdorysné dráhy – osmička s dostředivým sklonem, dráhy s dostředivým i odstředivým sklonem
    •       prostorové stopy zaznamenávané tělem
    •       tělesný cit pro obousměrnou komunikaci s prostorem
VZÁJEMNÉ VZTAHY
    •       partnerství, dominance a subdominance ve složitějších obměnách
    •       volná seskupení
    •       vzájemné vztahy uskutečňované bez přímého tělesného kontaktu
POHYB S PŘEDMĚTEM
    •       souhra s předmětem podmíněná soustředěností
    •       pohyb předmětu jako prostředek pro porozumění pohybu vlastního těla
    •       náčiní jako nástroj poznávání (prostorové dráhy, vzájemné vztahy, rytmické cítění)
    •       pohybové a taneční hry s náčiním
HUDBA A TANEC
    •       dialog hudba – tanec
    •       rozbor hudební skladby pro vytvoření jednoduché taneční kompozice
    •       hudební skladby vhodné pro taneční ztvárnění a jejich aktivní vyhledávání (s důrazem na současnou
hudební tvorbu)
IMPROVIZACE A TVORBA
    •       improvizace na náročnější náměty (verbální i hudební)
    •       základy taneční kompozice – práce s motivem
    •       reflexe odlišných postupů tvorby taneční kompozice s respektováním autorství
    •       společná analýza a hodnocení žáky vytvořené taneční kompozice

99

ýást C

6

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

PrĤĜezová témata

PrĤĜezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémĤ souþasného svČta
a stávají se významnou a nedílnou souþástí základního vzdČlávání. Jsou dĤležitým formativním
prvkem základního vzdČlávání, vytváĜejí pĜíležitosti pro individuální uplatnČní žákĤ i pro jejich
vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka pĜedevším v oblasti postojĤ a hodnot.
Všechna prĤĜezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku prĤĜezového
tématu, v níž je zdĤraznČn význam a postavení prĤĜezového tématu v základním vzdČlávání. Dále je
vyjádĜen vztah ke vzdČlávacím oblastem a pĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak
v oblasti vČdomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojĤ a hodnot. Obsah prĤĜezových témat
doporuþený pro základní vzdČlávání je rozpracován do tematických okruhĤ (v textu tuþným
písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (þinností, námČtĤ). VýbČr témat a zpĤsob
jejich zpracování v uþebních osnovách je v kompetenci školy.
Tematické okruhy prĤĜezových témat procházejí napĜíþ vzdČlávacími oblastmi a umožĖují
propojení vzdČlávacích obsahĤ oborĤ. Tím pĜispívají ke komplexnosti vzdČlávání žákĤ a pozitivnČ
ovlivĖují proces utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ. Žáci dostávají možnost utváĜet si
integrovaný pohled na danou problematiku a uplatĖovat širší spektrum dovedností.
PrĤĜezová témata tvoĜí povinnou souþást základního vzdČlávání. Škola musí do vzdČlávání na
1. stupni i na 2. stupni zaĜadit všechna prĤĜezová témata uvedená v RVP ZV 10 . Všechna prĤĜezová
témata však nemusí být zastoupena v každém roþníku. V prĤbČhu základního vzdČlávání je povinností
školy nabídnout žákĤm postupnČ všechny tematické okruhy jednotlivých prĤĜezových témat, jejich
rozsah a zpĤsob realizace stanovuje ŠVP. PrĤĜezová témata je možné využít jako integrativní souþást
vzdČlávacího obsahu vyuþovacího pĜedmČtu nebo v podobČ samostatných pĜedmČtĤ, projektĤ,
semináĜĤ, kurzĤ apod.
Podmínkou úþinnosti prĤĜezových témat je jejich propojenost se vzdČlávacím obsahem
konkrétních vyuþovacích pĜedmČtĤ a s obsahem dalších þinností žákĤ realizovaných ve škole i mimo
školu.
y
y
y
y
y
y

V etapČ základního vzdČlávání jsou vymezena tato prĤĜezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického obþana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika prĤĜezového tématu
PrĤĜezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdČlávání akcentuje formativní
prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v bČžném životČ.

10

Šestiletá gymnázia musí do vzdČlávacího obsahu zaĜadit celé prĤĜezové téma Výchova demokratického obþana
z RVP ZV, které není obsaženo v RVP GV, a všechna prĤĜezová témata z RVP GV. Ostatní prĤĜezová témata
z RVP ZV mohou zaĜadit, pokud to považují za úþelné vzhledem k výchovným a vzdČlávacím zámČrĤm školy.
Osmiletá gymnázia musí na nižším stupni zaĜadit do vzdČlávacího obsahu všechna prĤĜezová témata RVP ZV. Z toho
prĤĜezové téma Výchova demokratického obþana musí zaĜadit celé, z ostatních prĤĜezových témat RVP ZV musí škola
zaĜadit alespoĖ nČkteré tematické okruhy tak, aby žáky pĜipravila na realizaci tematických okruhĤ prĤĜezových témat
obsažených v RVP GV.
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Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potĜeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému
žákovi utváĜet praktické životní dovednosti.
Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se uþivem stává sám žák, stává se jím konkrétní
žákovská skupina a stávají se jím více þi ménČ bČžné situace každodenního života. Jejím smyslem je
pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích
k sobČ samému i k dalším lidem a svČtu.
Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdČlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je
založen na samotném faktu komunikaþní podstaty jazyka s tím, že se zamČĜuje na každodenní verbální
komunikaci jako klíþový nástroj jednání v rĤzných životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální
a neverbální složkou komunikace a rozšiĜuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.
VzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt lze naplĖovat prostĜednictvím témat smČĜujících k sebepoznání,
zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví – psychohygienČ, komunikaci,
mezilidským vztahĤm. Úzká je vazba ke vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost, a to k VýchovČ
k obþanství a k jejím þástem "ýlovČk ve spoleþnosti", "ýlovČk jako jedinec". KonkrétnČ k tématĤm
"lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití" (ýlovČk ve spoleþnosti) a "podobnost
a odlišnost lidí, vnitĜní svČt þlovČka, osobní rozvoj" (ýlovČk jako jedinec). Všechna tato témata jsou
v Osobnostní a sociální výchovČ vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade dĤraz
na získávání praktickým dovedností spjatých s uvedenými tématy. Vazba ke vzdČlávací oblasti
ýlovČk a pĜíroda se týká evoluce lidského chování, zvíĜecí a lidské komunikace a seberegulujícího
jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahĤ,
osobních postojĤ a praktických dovedností ve vztahu k pĜírodnímu prostĜedí. Vazba na vzdČlávací
oblast UmČní a kultura se týká pĜedevším spoleþného zamČĜení na rozvoj smyslového vnímání,
kreativity, vnímání a utváĜení mimoumČleckého estetiþna – jako napĜ. estetiky chování a mezilidských
vztahĤ a chápání umČní jako prostĜedku komunikace a osvojování si svČta. V osobnostní a sociální
výchovČ lze úþinnČ využít rĤzných postupĤ dramatické výchovy. DoplĖující vzdČlávací obor
Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenaþní tvorby, osobnostní
a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálnČ psychologické povahy, které nemají
divadelní podstatu. Propojení se vzdČlávací oblastí ýlovČk a zdraví je vhodné v tématech
reflektujících fyzickou stránku þlovČka, sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v bČžných
i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak mĤže napomoci k získání dovedností
vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. RovnČž pĜispívá k realizaci vzdČlávací
oblasti ýlovČk a svČt práce, zejména zdokonalováním dovedností týkajících se spolupráce
a komunikace v týmu a v rĤzných pracovních situacích.
PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y vede k porozumČní sobČ samému a druhým
y napomáhá k zvládání vlastního chování
y pĜispívá k utváĜení dobrých mezilidských vztahĤ ve tĜídČ i mimo ni
y rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu pĜíslušné vČdomosti
y utváĜí a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
y umožĖuje získat základní sociální dovednosti pro Ĝešení složitých situací (napĜ. konfliktĤ)
y formuje studijní dovednosti
y podporuje dovednosti a pĜináší vČdomosti týkající se duševní hygieny
V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y pomáhá k utváĜení pozitivního (nezraĖujícího) postoje k sobČ samému a k druhým
y vede k uvČdomování si hodnoty spolupráce a pomoci
y vede k uvČdomování si hodnoty rĤznosti lidí, názorĤ, pĜístupĤ k Ĝešení problémĤ
y pĜispívá k uvČdomování mravních rozmČrĤ rĤzných zpĤsobĤ lidského chování
y napomáhá primární prevenci sociálnČ patologických jevĤ a škodlivých zpĤsobĤ chování
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Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou þlenČny do tĜí þástí, které jsou zamČĜeny
na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užiteþné zaĜazovat do výuky ta témata,
která reflektují aktuální potĜeby žákĤ, popĜípadČ vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna
uvedená témata se uskuteþĖují prakticky, prostĜednictvím vhodných her, cviþení, modelových situací
a pĜíslušných diskusí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je tĜeba poþítat
s tím, že na rĤzné vČci budou mít žáci rĤzné názory, že se mĤže objevit odmítání témat þi technik,
ostych, pĜípadnČ, že nČkteré hry tzv. "nevyjdou". PrávČ tyto okamžiky však bývají v Osobnostní
a sociální výchovČ velmi užiteþné, neboĢ nabízejí pĜíležitost k pĜemýšlení o tom, co se dČje.
Osobnostní rozvoj
y
y

y

y

y

Rozvoj schopností poznávání – cviþení smyslového vnímání, pozornosti a soustĜedČní; cviþení
dovedností zapamatování, Ĝešení problémĤ; dovednosti pro uþení a studium
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobČ; druzí jako zdroj informací o mnČ;
moje tČlo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobČ vím a co ne; jak se
promítá mé já v mém chování; mĤj vztah ke mnČ samé/mu; moje uþení; moje vztahy k druhým
lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace – cviþení sebekontroly, sebeovládání – regulace
vlastního jednání i prožívání, vĤle; organizace vlastního þasu, plánování uþení a studia;
stanovování osobních cílĤ a krokĤ k jejich dosažení
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladČní mysli a dobrý vztah k sobČ samému;
sociální dovednosti pro pĜedcházení stresĤm v mezilidských vztazích; dobrá organizace þasu;
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnČní-relaxace,
efektivní komunikace atd.); hledání pomoci pĜi potížích
Kreativita – cviþení pro rozvoj základních rysĤ kreativity (pružnosti nápadĤ, originality,
schopnosti vidČt vČci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvoĜivost
v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj
y
y

y

y

Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupinČ/tĜídČ; rozvoj pozornosti vĤþi odlišnostem
a hledání výhod v odlišnostech; chyby pĜi poznávání lidí
Mezilidské vztahy – péþe o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled
na svČt oþima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahĤ;
vztahy a naše skupina/tĜída (práce s pĜirozenou dynamikou dané tĜídy jako sociální skupiny)
Komunikace – Ĝeþ tČla, Ĝeþ zvukĤ a slov, Ĝeþ pĜedmČtĤ a prostĜedí vytváĜeného þlovČkem, Ĝeþ
lidských skutkĤ; cviþení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro
sdČlování verbální i neverbální (technika Ĝeþi, výraz Ĝeþi, cviþení v neverbálním sdČlování);
specifické komunikaþní dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog
(vedení dialogu, jeho pravidla a Ĝízení, typy dialogĤ); komunikace v rĤzných situacích
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, pĜesvČdþování, Ĝešení konfliktĤ, vyjednávání,
vysvČtlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikaþní
obrany proti agresi a manipulaci, otevĜená a pozitivní komunikace; pravda, lež a pĜedstírání
v komunikaci
Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace
v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj
sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, Ĝešení konfliktĤ,
podĜízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací soutČže, konkurence
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Morální rozvoj
y

y

ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro Ĝešení problémĤ a rozhodování
z hlediska rĤzných typĤ problémĤ a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání
uþebních problémĤ vázaných na látku pĜedmČtĤ, problémy v seberegulaci
Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojĤ a hodnot a jejich
projevĤ v chování lidí; vytváĜení povČdomí o kvalitách typu odpovČdnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (þlovČk neoþekává
protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Charakteristika prĤĜezového tématu
PrĤĜezové téma Výchova demokratického obþana má mezioborový a multikulturní charakter.
V obecné rovinČ pĜedstavuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovČdnosti, v konkrétní
rovinČ pak pĜedevším rozvoj kritického myšlení, vČdomí svých práv a povinností a porozumČní
demokratickému uspoĜádání spoleþnosti a demokratickým zpĤsobĤm Ĝešení konfliktĤ a problémĤ.
Výchova demokratického obþana má vybavit žáka základní úrovní obþanské gramotnosti. Ta
vyjadĜuje zpĤsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevĜené, demokratické
a pluralitní spoleþnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivnČ Ĝešit problémy se zachováním
své lidské dĤstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vČdomím svých práv
a povinností, svobod a odpovČdností, s uplatĖováním zásad slušné komunikace a demokratických
zpĤsobĤ Ĝešení.
PrĤĜezové téma v základním vzdČlávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhĤ, ale
i zkušeností a prožitkĤ žákĤ, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdČlávání
založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváĜí demokratickou atmosféru tĜídy,
sloužící jako „laboratoĜ demokracie“. V ní jsou žáci více motivováni k uplatĖování svých názorĤ
v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, spoleþenství, komunity.
ZároveĖ si sami na sobČ mohou ovČĜit nejen význam dodržování pravidel, eventuálnČ v zájmu
spravedlnosti se podílet na vytváĜení pravidel nových, ale i to, jak je dĤležité se o udržování
demokracie starat, protože pĜekroþení hranice k anarchii þi naopak k despotismu je neustále
pĜítomným nebezpeþím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.
PrĤĜezové téma Výchova demokratického obþana má blízkou vazbu pĜedevším na vzdČlávací
oblast ýlovČk a spoleþnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického
rozhodování a Ĝízení, lidská a obþanská práva, ve kterých se klade dĤraz na participaci jednotlivcĤ obþanĤ na spoleþenském a politickém životČ demokratické spoleþnosti. Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk
a jeho svČt se uplatĖuje v tématech zamČĜených na vztah k domovu a vlasti.
PrĤĜezové téma má vazbu i na ostatní vzdČlávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se
tematizuje vztah k sobČ samému i ostatním lidem, k okolnímu prostĜedí, k normám i hodnotám.
PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y
vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
y
vede k pochopení významu Ĝádu, pravidel a zákonĤ pro fungování spoleþnosti
y
umožĖuje participovat na rozhodnutích celku s vČdomím vlastní odpovČdnosti za tato
rozhodnutí a s vČdomím jejich dĤsledkĤ
y
rozvíjí a podporuje komunikativní, formulaþní, argumentaþní, dialogické a prezentaþní
schopnosti a dovednosti
y
prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
y
vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
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V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y
vede k otevĜenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životČ
y
vychovává k úctČ k zákonu
y
rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
y
uþí sebeúctČ a sebedĤvČĜe, samostatnosti a angažovanosti
y
pĜispívá k utváĜení hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovČdnost
y
rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitČ názorĤ
y
motivuje k ohleduplnosti a ochotČ pomáhat zejména slabším
y
umožĖuje posuzovat a hodnotit spoleþenské jevy, procesy, události a problémy z rĤzných úhlĤ
pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)
y
vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
y
vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy prĤĜezového tématu jsou zamČĜeny na utváĜení a rozvíjení demokratických
vČdomostí, dovedností a postojĤ potĜebných pro aktivní úþast žákĤ – budoucích dospČlých obþanĤ –
v životČ demokratické spoleþnosti. PĜi jejich realizaci je užiteþné vycházet z reálných životních situací
a doporuþené obsahy tematických okruhĤ co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žákĤ.
y
Obþanská spoleþnost a škola – škola jako model otevĜeného partnerství a demokratického
spoleþenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; zpĤsoby uplatĖování
demokratických principĤ a hodnot v každodenním životČ školy (význam aktivního zapojení
žákĤ do žákovské samosprávy - žákovských rad þi parlamentĤ); formy participace žákĤ na
životČ místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
y
Obþan, obþanská spoleþnost a stát – obþan jako odpovČdný þlen spoleþnosti (jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivnČ uplatĖovat, pĜijímat odpovČdnost za své postoje a þiny,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva
a povinnosti obþana; úloha obþana v demokratické spoleþnosti; základní principy a hodnoty
demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, rĤznorodost); principy
soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce,
pĜíþiny nedorozumČní a zdroje konfliktĤ)
y
Formy participace obþanĤ v politickém životČ – volební systémy a demokratické volby
a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy
státu; spoleþenské organizace a hnutí
y
Principy demokracie jako formy vlády a zpĤsobu rozhodování – demokracie jako protiváha
diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie
(spravedlnost, Ĝád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona
zemČ; demokratické zpĤsoby Ĝešení konfliktĤ a problémĤ v osobním životČ i ve spoleþnosti
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6.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Charakteristika prĤĜezového tématu
PrĤĜezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve
vzdČlávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumČní a jako
princip prostupuje celým základním vzdČláváním. Podstatnou souþástí evropské dimenze je výchova
budoucích evropských obþanĤ jako zodpovČdných a tvoĜivých osobností, v dospČlosti schopných
mobility a flexibility v obþanské a pracovní sféĜe i v osobním životČ. Rozvíjí vČdomí evropské identity
pĜi respektování identity národní. Otevírá žákĤm širší horizonty poznání a perspektivy života
v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdČlávacími
oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožĖuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili
v jednotlivých vzdČlávacích oborech. Podporuje ve vČdomí a jednání žákĤ tradiþní evropské hodnoty,
k nimž patĜí humanismus, svobodná lidská vĤle, morálka, uplatĖování práva a osobní zodpovČdnost
spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvoĜivostí.
PĜíležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt.
Ve vzdČlávání se využívají zkušenosti a poznatky žákĤ z bČžného života i mimoĜádných událostí
v rodinČ, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni se vztahuje prĤĜezové téma zejména ke
vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost. Využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru historie
a politické geografie. Prohlubuje porozumČní klíþovým historickým a politickým událostem, které
ovlivnily vývoj Evropy i svČta a mČly podstatný význam pro evropskou integraci a zaþlenČní ýeské
republiky do integraþního procesu. DĤležitým prostorem pro realizaci prĤĜezového tématu se stává
obor Výchova k obþanství, v jehož vzdČlávacím obsahuje zdĤrazĖují sociální, ekonomické, právní
a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi. ObjasĖuje také vazby mezi lokální, národní,
evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování a jednání. Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda
se uplatĖuje zejména pĜi objasĖování dĤsledkĤ globálních vlivĤ na životní prostĜedí v okolí žákĤ
s dĤrazem na potĜebu a závažnost ochrany tohoto prostĜedí pĜedevším v dané lokalitČ. Významnou
oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdČlávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. ýeský
jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem uþení, zpracování informací a prezentace postojĤ a názorĤ,
ale má také významnou propedeutickou funkci pĜi osvojování dalších jazykĤ, které jsou klíþem
k bezprostĜednímu dorozumČní a poznávání kultury jiných národĤ. Cizí jazyky mají praktický význam
pro mobilitu obþanskou, vzdČlávací i pracovní. Jsou prostĜedkem pro využití originálních zdrojĤ pĜi
poznávání života a evropské a svČtové kultury. Dovednosti osvojené žáky ve vzdČlávací oblasti
Informaþní a komunikaþní technologie, zejména pĜi práci s internetem, jsou využívány
k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a svČta, o jejich životČ a událostech. Tyto
informace se následnČ stávají prostĜedkem pro orientaci v nabídce vzdČlávacích, pracovních,
kulturních a zájmových pĜíležitostí a pĜi navazování kontaktĤ. Ve vzdČlávací oblasti UmČní a kultura
rozvíjí prĤĜezové téma vztah k evropské a svČtové kultuĜe. Prohlubuje porozumČní evropským
kulturním koĜenĤm a chápání kulturních souvislostí pĜi respektování svébytnosti národních
a regionálních kultur a jejich pĜínosu ke kultuĜe svČtové. OzĜejmuje význam kulturního a historického
dČdictví jako zdroje poznání a pĜispívá k emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchranČ.
Dramatická výchova, jako doplĖující vzdČlávací obor umožĖuje žákĤm vyjadĜovat a prezentovat své
postoje, pĜijímat role a zkoumat témata a situace na základČ vlastního jednání. VzdČlávací oblast
ýlovČk a zdraví orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím. V oboru tČlesná
výchova využívá prĤĜezové téma zájmu žákĤ o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských
koĜenĤ olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumČní a pĜátelství mezi lidmi
rĤzných národĤ a národností.
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PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y
rozvíjí a integruje základní vČdomosti potĜebné pro porozumČní sociálním a kulturním
odlišnostem mezi národy
y
prohlubuje porozumČní vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílĤ na vznik
a Ĝešení globálních problémĤ v jejich vzájemných souvislostech
y
prohlubuje základní vČdomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních
a nevládních organizací, jejich vlivu na Ĝešení globálních i lokálních problémĤ v oblasti
humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
y
rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet
spoleþné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech
y
rozšiĜuje a prohlubuje dovednosti potĜebné pro orientaci v evropském prostĜedí, seberealizaci
a Ĝešení reálných situací v otevĜeném evropském prostoru
y
prohlubuje vČdomosti potĜebné k pochopení souvislostí evropských koĜenĤ a kontinuity
evropského vývoje a podstaty evropského integraþního procesu
y
vede k pochopení významu spoleþných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem
jejich þinnosti na osobní i obþanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpČtného ovlivĖování
a využívání
y
vede k poznání a pochopení života a díla významných EvropanĤ a iniciuje zájem žákĤ
o osobnostní vzory
y
rozvíjí schopnost racionálnČ uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích
motivujících k setkávání, srovnávání a hledání spoleþných evropských perspektiv
V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y
pomáhá pĜekonávat stereotypy a pĜedsudky
y
obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevĜených životních perspektiv rozšíĜených
o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi
y
kultivuje postoje k EvropČ jako širší vlasti a ke svČtu jako globálnímu prostĜedí života
y
utváĜí pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
y
podporuje pozitivní postoje k tradiþním evropským hodnotám
y
upevĖuje osvojování vzorcĤ chování evropského obþana a smysl pro zodpovČdnost
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy prĤĜezového tématu podnČcují zájem žákĤ o Evropu a svČt
a zprostĜedkovávají jim poznání Evropy a svČta jako uspoĜádaného prostĜedí, mČnícího se v þase,
v nČmž se lidé setkávají, spoleþnČ Ĝeší problémy a utváĜejí svĤj život. ProstĜednictvím tematických
okruhĤ si žáci zpĜesĖují obraz Evropy, uvČdomují si souvislosti Ĝešení bČžných situací obþana
s globálními problémy a možnosti utváĜení své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním
prostoru.
y
Evropa a svČt nás zajímá – rodinné pĜíbČhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a svČta; místa,
události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k EvropČ a svČtu; naši sousedé v EvropČ; život
dČtí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národĤ Evropy
y
Objevujeme Evropu a svČt – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svČt;
mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život EvropanĤ a styl života
v evropských rodinách; životní styl a vzdČlávání mladých EvropanĤ
y
Jsme Evropané – koĜeny a zdroje evropské civilizace; klíþové mezníky evropské historie;
Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; þtyĜi svobody a jejich dopad na
život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozdČluje; mezinárodní organizace a jejich pĜispČní
k Ĝešení problémĤ dČtí a mládeže
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6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Charakteristika prĤĜezového tématu
PrĤĜezové téma Multikulturní výchova v základním vzdČlávání umožĖuje žákĤm seznamovat se
s rozmanitostí rĤzných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci
mohou lépe uvČdomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostĜedkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumČní
odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání
a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho
kulturní specifika a souþasnČ poznávání kultury celé spoleþnosti, majoritní vČtšinu seznamuje se
základními specifiky ostatních národností žijících ve spoleþném státČ, u obou skupin pak pomáhá
nacházet styþné body pro vzájemné respektování, spoleþné aktivity a spolupráci.
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahĤ ve škole, vztahĤ mezi uþiteli
a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako
prostĜedí, v nČmž se setkávají žáci z nejrĤznČjšího sociálního a kulturního zázemí, by mČla zabezpeþit
takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávnČ, kde budou v majoritní kultuĜe úspČšní i žáci
minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužákĤ – pĜíslušníkĤ minorit. Tím pĜispívá
k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraĖování nepĜátelství a pĜedsudkĤ
vĤþi „nepoznanému“.
Multikulturní výchova prolíná všemi vzdČlávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na
vzdČlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ýlovČk a spoleþnost, Informaþní a komunikaþní
technologie, UmČní a kultura, ýlovČk a zdraví, z oblasti ýlovČk a pĜíroda se dotýká pĜedevším
vzdČlávacího oboru ZemČpis. Vazba na tyto oblasti je dána pĜedevším tématy, která ze zabývají
vzájemným vztahem mezi pĜíslušníky rĤzných národĤ a etnických skupin.
PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y
poskytuje žákĤm základní znalosti o rĤzných etnických a kulturních skupinách žijících v þeské
a evropské spoleþnosti
y
rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní spoleþnosti a využívat interkulturních kontaktĤ
k obohacení sebe i druhých
y
uþí žáky komunikovat a žít ve skupinČ s pĜíslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatĖovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory
i schopnosti druhých
y
uþí pĜijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvČdomovat si, že všechny etnické
skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadĜazena jiné
y
rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s pĜíslušníky odlišných sociokulturních skupin
y
rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku
xenofobie
y
uþí žáky uvČdomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevĤ a pĜipravenosti
nést odpovČdnost za své jednání,
y
poskytuje znalost nČkterých základních pojmĤ multikulturní terminologie: kultura, etnikum,
identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
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V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y
pomáhá žákĤm prostĜednictvím informací vytváĜet postoje tolerance a respektu k odlišným
sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí pĜíslušníkĤ ostatních sociokulturních skupin
a uznávat je
y
napomáhá žákĤm uvČdomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní
zázemí
y
stimuluje, ovlivĖuje a koriguje jednání a hodnotový systém žákĤ, uþí je vnímat odlišnost jako
pĜíležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
y
pomáhá uvČdomovat si nesluþitelnost rasové (náboženské þi jiné) intolerance s principy života
v demokratické spoleþnosti
y
vede k angažovanosti pĜi potírání projevĤ intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
y
uþí vnímat sebe sama jako obþana, který se aktivnČ spolupodílí na utváĜení vztahu spoleþnosti
k minoritním skupinám
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují
aktuální dČní v místČ školy, souþasnou situaci ve spoleþnosti. VýbČr a realizace daného tematického
okruhu, popĜ. tématu mĤže být významnČ ovlivnČn vzájemnou dohodou uþitelĤ, uþitelĤ a žákĤ, uþitelĤ
a rodiþĤ apod.
y
Kulturní diference – jedineþnost každého þlovČka a jeho individuální zvláštnosti; þlovČk jako
nedílná jednota tČlesné i duševní stránky, ale i jako souþást etnika; poznávání vlastního
kulturního zakotvení; respektování zvláštností rĤzných etnik (zejména cizincĤ nebo pĜíslušníkĤ
etnik žijících v místČ školy); základní problémy sociokulturních rozdílĤ v ýeské republice
a v EvropČ
y
Lidské vztahy – právo všech lidí žít spoleþnČ a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské,
zájmové nebo generaþní pĜíslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování rĤzných
kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); pĜedsudky a vžité stereotypy (pĜíþiny
a dĤsledky diskriminace); dĤležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních
vztazích; uplatĖování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality
mezilidských vztahĤ pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umČt se vžít do role
druhého; lidská solidarita, osobní pĜispČní k zapojení žákĤ z odlišného kulturního prostĜedí do
kolektivu tĜídy
y
Etnický pĤvod – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o rĤzných etnických
a kulturních skupinách žijících v þeské a evropské spoleþnosti; rĤzné zpĤsoby života, odlišné
myšlení a vnímání svČta; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a dĤvody vzniku
y
Multikulturalita – multikulturalita souþasného svČta a pĜedpokládaný vývoj v budoucnosti;
multikulturalita jako prostĜedek vzájemného obohacování; specifické rysy jazykĤ a jejich
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s pĜíslušníky odlišných sociokulturních skupin,
vstĜícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumČní
a celoživotního vzdČlávání
y
Princip sociálního smíru a solidarity – odpovČdnost a pĜispČní každého jedince za odstranČní
diskriminace a pĜedsudkĤ vĤþi etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní
spoleþnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na pĜetváĜení spoleþnosti, zohlednČní
potĜeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty
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6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika prĤĜezového tématu
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahĤ þlovČka
a životního prostĜedí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného pĜechodu k udržitelnému rozvoji
spoleþnosti a k poznání významu odpovČdnosti za jednání spoleþnosti i každého jedince. UmožĖuje
sledovat a uvČdomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi þlovČkem a prostĜedím pĜi pĜímém
poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vČdeckotechnických, politických
a obþanských, hledisek þasových (vztahĤ k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními,
regionálními a globálními problémy), i možnosti rĤzných variant Ĝešení environmentálních problémĤ.
Vede jedince k aktivní úþasti na ochranČ a utváĜení prostĜedí a ovlivĖuje v zájmu udržitelnosti rozvoje
lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žákĤ.
Na realizaci prĤĜezového tématu se podílí vČtšina vzdČlávacích oblastí. Postupným
propojováním, rozšiĜováním, upevĖováním i systematizací vČdomostí a dovedností získávaných
v tČchto oblastech umožĖuje Environmentální výchova utváĜení integrovaného pohledu. Každá
z oblastí má svĤj specifický význam v ovlivĖování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku
emocionální a volnČ aktivní. Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a jeho svČt poskytuje prĤĜezové téma
ucelený elementární pohled na okolní pĜírodu i prostĜedí. Uþí pozorovat, citlivČ vnímat a hodnotit
dĤsledky jednání lidí, pĜispívá k osvojování si základních dovedností a návykĤ aktivního odpovČdného
pĜístupu k prostĜedí v každodenním životČ. V maximální míĜe využívá pĜímých kontaktĤ žákĤ
okolním prostĜedím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivĖováním emocionální stránky
osobnosti jedince. Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda zdĤrazĖuje pochopení objektivní platnosti
základních pĜírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejménČ složitých ekosystémĤ až po
biosféru jako celek, postavení þlovČka v pĜírodČ a komplexní funkce ekosystémĤ ve vztahu k lidské
spoleþnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojĤ surovin a energie
i pro mimoprodukþní hodnoty (inspiraci, odpoþinek). Klade základy systémového pĜístupu
zvýrazĖujícího vazby mezi prvky systémĤ, jejich hierarchické uspoĜádání a vztahy k okolí. Ve
vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technickoekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezĜetnosti v jednání a další
principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a zdraví se téma dotýká problematiky
vlivĤ prostĜedí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy souþasného svČta
vede k poznání dĤležitosti péþe o pĜírodu pĜi organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdČlávací
oblasti Informaþní a komunikaþní technologie umožĖuje prĤĜezové téma aktivnČ využívat výpoþetní
techniku (internet) pĜi zjišĢování aktuálních informací o stavu prostĜedí, rozlišovat závažnost
ekologických problémĤ a poznávat jejich propojenost. Komunikaþní technologie podnČcují zájem
o zpĤsoby Ĝešení ekologických problémĤ možností navazovat kontakty v této oblasti a vymČĖovat si
informace v rámci kraje, republiky i EU a svČta. VzdČlávací Oblast UmČní a kultura poskytuje
Environmentální výchovČ mnoho pĜíležitostí pro zamýšlení se nad vztahy þlovČka a prostĜedí,
k uvČdomování si pĜírodního i sociálního prostĜedí jako zdroje inspirace pro vytváĜení kulturních
a umČleckých hodnot a pĜispívá k vnímání estetických kvalit prostĜedí. Propojení tématu se vzdČlávací
oblastí ýlovČk a svČt práce se realizuje prostĜednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospČch
životního prostĜedí. UmožĖuje poznávat význam a role rĤzných profesí ve vztahu k životnímu
prostĜedí.
PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y rozvíjí porozumČní souvislostem v biosféĜe, vztahĤm þlovČka a prostĜedí a dĤsledkĤm lidských
þinností na prostĜedí
y vede k uvČdomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
y pĜispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostĜedí
v rĤzných oblastech svČta
y umožĖuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovČdností
ve vztazích k prostĜedí
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poskytuje znalosti, dovednosti a pČstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
obþana vĤþi prostĜedí
ukazuje modelové pĜíklady jednání z hledisek životního prostĜedí a udržitelného rozvoje
žádoucích i nežádoucích
napomáhá rozvíjení spolupráce v péþi o životní prostĜedí na místní, regionální, evropské
i mezinárodní úrovni
seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje spoleþnosti.
uþí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémĤ
uþí komunikovat o problémech životního prostĜedí, vyjadĜovat, racionálnČ obhajovat
a zdĤvodĖovat své názory a stanoviska

V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y pĜispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
y vede k odpovČdnosti ve vztahu k biosféĜe, k ochranČ pĜírody a pĜírodních zdrojĤ
y vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy
dalšího vývoje lidské spoleþnosti
y podnČcuje aktivitu, tvoĜivost, toleranci, vstĜícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostĜedí
y pĜispívá k utváĜení zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostĜedí
y vede k angažovanosti v Ĝešení problémĤ spojených s ochranou životního prostĜedí
y vede k vnímavému a citlivému pĜístupu k pĜírodČ a pĜírodnímu a kulturnímu dČdictví
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Environmentální výchova je þlenČna do tematických okruhĤ, které umožĖují celistvé pochopení
problematiky vztahĤ þlovČka k životnímu prostĜedí, k uvČdomČní si základních podmínek života
a odpovČdnosti souþasné generace za život v budoucnosti.
Tematické okruhy:
y Ekosystémy – les (les v našem prostĜedí, produkþní a mimoprodukþní významy lesa); pole
(význam, zmČny okolní krajiny vlivem þlovČka, zpĤsoby hospodaĜení na nich, pole a jejich
okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodáĜstvím, dĤležitost pro krajinnou
ekologii); moĜe (druhová odlišnost, význam pro biosféru, moĜské Ĝasy a kyslík, cyklus oxidu
uhliþitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam
a význam pro nás); lidské sídlo – mČsto – vesnice (umČlý ekosystém, jeho funkce a vztahy
k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnČní pĜírody
v prĤbČhu vzniku civilizace až po dnešek)
y Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské
aktivity, ochrana její þistoty, pitná voda ve svČtČ a u nás, zpĤsoby Ĝešení); ovzduší (význam pro
život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické zmČny, propojenost svČta, þistota ovzduší
u nás); pĤda (propojenost složek prostĜedí, zdroj výživy, ohrožení pĤdy, rekultivace a situace
v okolí, zmČny v potĜebČ zemČdČlské pĤdy, nové funkce zemČdČlství v krajinČ; ochrana
biologických druhĤ (dĤvody ochrany a zpĤsoby ochrany jednotlivých druhĤ); ekosystémy –
biodiverzita (funkce ekosystémĤ, význam biodiverzity, její úrovnČ, ohrožování a ochrana ve
svČtČ a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojĤ na spoleþenský rozvoj,
využívání energie, možnosti a zpĤsoby šetĜení, místní podmínky); pĜírodní zdroje (zdroje
surovinové a energetické, jejich vyþerpatelnost, vlivy na prostĜedí, principy hospodaĜení
s pĜírodními zdroji, význam a zpĤsoby získávání a využívání pĜírodních zdrojĤ v okolí)
y Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí – zemČdČlství a životní prostĜedí, ekologické
zemČdČlství; doprava a životní prostĜedí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její
vlivy na prostĜedí, druhy dopravy a ekologická zátČž, doprava a globalizace); prĤmysl a životní
prostĜedí (prĤmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy prĤmyslu na prostĜedí,
zpracovávané materiály a jejich pĤsobení, vliv právních a ekonomických nástrojĤ na vztahy
prĤmyslu k ochranČ životního prostĜedí, prĤmysl a udržitelný rozvoj spoleþnosti); odpady
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a hospodaĜení s odpady (odpady a pĜíroda, principy a zpĤsoby hospodaĜení s odpady, druhotné
suroviny); ochrana pĜírody a kulturních památek (význam ochrany pĜírody a kulturních
památek; právní Ĝešení u nás, v EU a ve svČtČ, pĜíklady z okolí, zásada pĜedbČžné opatrnosti;
ochrana pĜírody pĜi masových sportovních akcích – zásady MOV) zmČny v krajinČ (krajina
dĜíve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zamČĜené
k rĤstu ekologického vČdomí veĜejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den
životního prostĜedí OSN, Den ZemČ apod.)
Vztah þlovČka k prostĜedí – naše obec (pĜírodní zdroje, jejich pĤvod, zpĤsoby využívání
a Ĝešení odpadového hospodáĜství, pĜíroda a kultura obce a její ochrana, zajišĢování ochrany
životního prostĜedí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotĜeba vČcí,
energie, odpady, zpĤsoby jednání a vlivy na prostĜedí); aktuální (lokální) ekologický problém
(pĜíklad problému, jeho pĜíþina, dĤsledky, souvislosti, možnosti a zpĤsoby Ĝešení, hodnocení,
vlastní názor, jeho zdĤvodĖování a prezentace); prostĜedí a zdraví (rozmanitost vlivĤ prostĜedí
na zdraví, jejich komplexní a synergické pĤsobení, možnosti a zpĤsoby ochrany zdraví);
nerovnomČrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostĜedí a rozdílný spoleþenský vývoj na
Zemi, pĜíþiny a dĤsledky zvyšování rozdílĤ globalizace a principy udržitelnosti rozvoje,
pĜíklady jejich uplatĖování ve svČtČ, u nás)

6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika prĤĜezového tématu
PrĤĜezové téma Mediální výchova v základním vzdČlávání nabízí elementární poznatky
a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace pĜedstavují velmi
významný zdroj zkušeností, prožitkĤ a poznatkĤ pro stále vČtší okruh pĜíjemcĤ. Pro uplatnČní
jednotlivce ve spoleþnosti je dĤležité umČt zpracovat, vyhodnotit a využít podnČty, které pĜicházejí
z okolního svČta, což vyžaduje stále vČtší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podnČty
pĜicházející z médií. Média se stávají dĤležitým socializaþním faktorem, mají výrazný vliv na chování
jedince a spoleþnosti, na utváĜení životního stylu a na kvalitu života vĤbec. PĜitom sdČlení, jež jsou
médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznaþují se svébytným vztahem k pĜírodní i sociální
realitČ a jsou vytváĜeny s rĤznými (namnoze nepĜiznanými, a tedy potenciálnČ manipulativními)
zámČry. Správné vyhodnocení tČchto sdČlení z hlediska zámČru jejich vzniku (informovat, pĜesvČdþit,
manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitČ (vČcná správnost, logická argumentaþní
stavba, hodnotová platnost) vyžaduje znaþnou prĤpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si nČkterých základních poznatkĤ o fungování a spoleþenské roli souþasných médií (o jejich
historii, struktuĜe fungování), jednak získání dovedností podporujících pouþené, aktivní a nezávislé
zapojení jednotlivce do mediální komunikace. PĜedevším se jedná o schopnost analyzovat nabízená
sdČlení, posoudit jejich vČrohodnost a vyhodnotit jejich komunikaþní zámČr, popĜípadČ je asociovat
s jinými sdČleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího
média jako prostĜedku pro naplnČní nejrĤznČjších potĜeb – od získávání informací pĜes vzdČlávání až
po naplnČní volného þasu.
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost, zejména tím, že
média, jako sociální instituce, se podílejí na utváĜení podob a hodnot moderní doby, umožĖují hledat
paralely mezi minulými a souþasnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském
i celosvČtovém mČĜítku. Mediální výchova je zamČĜena na systematické vytváĜení kritického odstupu
od mediovaných sdČlení a na schopnost interpretovat mediální sdČlení z hlediska jeho informaþní
kvality (zpravodajství z hlediska významu a vČrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska
úþelnosti nabízených informací apod.). Propojení se vzdČlávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace
se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrĤznČjších typĤ obsahĤ
a uplatĖování odpovídající škály výrazových prostĜedkĤ. Osvojení základních pravidel veĜejné
komunikace, dialogu a argumentace. V rámci vzdČlávací oblasti Informaþní a komunikaþní
technologie se pak jedná o využívání tištČných i digitálních dokumentĤ jako zdroje informací.
Pozornost se obrací k vČcné správnosti a pĜesnosti sdČlení, a to jak kritickou analýzou existujících
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textĤ, tak vlastní produkcí a utváĜení návyku ovČĜovat si co nejdĤkladnČji veškeré údaje. Vztah ke
vzdČlávací oblasti UmČní a kultura je založen na vnímání specifické „Ĝeþi“ znakových kódĤ, jež média
užívají, a jejich kombinací, a to nejen pĜirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. PĜispívá ke schopnosti
vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umČlecké i bČžné mediální produkce.
PĜínos prĤĜezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y
pĜispívá ke schopnosti úspČšnČ a samostatnČ se zapojit do mediální komunikace
y
umožĖuje rozvíjet schopnost analytického pĜístupu k mediálním obsahĤm a kritického odstupu
od nich
y
uþí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnČní volného þasu
y
umožĖuje pochopení cílĤ a strategií vybraných mediálních obsahĤ
y
vede k osvojení si základních principĤ vzniku významných mediálních obsahĤ (zvl.
zpravodajských)
y
umožĖuje získat pĜedstavy o roli médií v klíþových spoleþenských situacích a v demokratické
spoleþnosti vĤbec (vþetnČ právního kontextu)
y
vytváĜí pĜedstavu o roli médií v každodenním životČ v regionu (v lokalitČ)
y
vede k rozeznávání platnosti a významu argumentĤ ve veĜejné komunikaci
y
rozvíjí komunikaþní schopnost, zvláštČ pĜi veĜejném vystupování a stylizaci psaného
a mluveného textu
y
pĜispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakþním kolektivu
y
pĜispívá ke schopnosti pĜizpĤsobit vlastní þinnost potĜebám a cílĤm týmu
V oblasti postojĤ a hodnot prĤĜezové téma:
y
rozvíjí citlivost vĤþi stereotypĤm v obsahu médií i zpĤsobu zpracování mediálních sdČlení
y
vede k uvČdomování si hodnoty vlastního života (zvláštČ volného þasu) a odpovČdnosti za jeho
naplnČní
y
rozvíjí citlivost vĤþi pĜedsudkĤm a zjednodušujícím soudĤm o spoleþnosti (zejména
o menšinách) i jednotlivci
y
napomáhá k uvČdomČní si možnosti svobodného vyjádĜení vlastních postojĤ a odpovČdnosti za
zpĤsob jeho formulování a prezentace
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Mediální výchova na úrovni základního vzdČlávání obsahuje základní poznatky a dovednosti
týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se þlení na tematické
okruhy receptivních þinností a tematické okruhy produktivních þinností.
Tematické okruhy receptivních þinností:
y
kritické þtení a vnímání mediálních sdČlení – pČstování kritického pĜístupu ke zpravodajství
a reklamČ; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvkĤ ve sdČlení od informativních
a spoleþensky významných; hodnotící prvky ve sdČlení (výbČr slov a zábČrĤ); hledání rozdílu
mezi informativním, zábavním a reklamním sdČlením; chápání podstaty mediálního sdČlení,
objasĖování jeho cílĤ a pravidel; identifikování základních orientaþních prvkĤ v textu
y
interpretace vztahu mediálních sdČlení a reality – rĤzné typy sdČlení, jejich rozlišování
a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypĤ, jako
reprezentace reality); vztah mediálního sdČlení a sociální zkušenosti (rozlišení sdČlení
potvrzujících pĜedsudky a pĜedstavy od sdČlení vycházejících ze znalosti problematiky
a nezaujatého postoje); identifikace spoleþensky významných hodnot v textu, prvky
signalizující hodnotu, o kterou se sdČlení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdČlení,
opakované užívání prostĜedkĤ (ve zpravodajství, reklamČ i zábavČ)
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stavba mediálních sdČlení – pĜíklady pravidelností v uspoĜádání mediovaných sdČlení,
zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávČní, sestavování pĜíspČvkĤ podle kritérií);
principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam
a užiteþnost), zezábavĖující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, pĜítomnost); pĜíklady
stavby a uspoĜádání zpráv (srovnávání titulních stran rĤzných deníkĤ) a dalších mediálních
sdČlení (napĜíklad skladba a výbČr sdČlení v þasopisech pro dospívající)
vnímání autora mediálních sdČlení – identifikování postojĤ a názorĤ autora v mediovaném
sdČlení; výrazové prostĜedky a jejich uplatnČní pro vyjádĜení þi zastĜení názoru a postoje i pro
zámČrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní þi implicitní vyjádĜení hodnocení, výbČr
a kombinace slov, obrazĤ a zvukĤ z hlediska zámČru a hodnotového významu
fungování a vliv médií ve spoleþnosti – organizace a postavení médií ve spoleþnosti; faktory
ovlivĖující média, interpretace vlivĤ pĤsobících na jejich chování; zpĤsoby financování médií
a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, spoleþnost, politický život a kulturu z hlediska
souþasné i historické perspektivy; role médií v každodenním životČ jednotlivce, vliv médií na
uspoĜádání dne, na rejstĜík konverzaþních témat, na postoje a chování; role médií v politickém
životČ (pĜedvolební kampanČ a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize
v životČ jednotlivce, rodiny, spoleþnosti) ; role médií v politických zmČnách

Tematické okruhy produktivních þinností:
y
tvorba mediálního sdČlení – uplatnČní a výbČr výrazových prostĜedkĤ a jejich kombinací pro
tvorbu vČcnČ správných a komunikaþnČ (spoleþensky a situaþnČ) vhodných sdČlení; tvorba
mediálního sdČlení pro školní þasopis, rozhlas, televizi þi internetové médium; technologické
možnosti a jejich omezení
y
práce v realizaþním týmu – redakce školního þasopisu, rozhlasu, televize þi internetového
média; utváĜení týmu, význam rĤzných vČkových a sociálních skupin pro obohacení týmu,
komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, þasového harmonogramu a delegování úkolĤ
a zodpovČdnosti; faktory ovlivĖující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce
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Rámcový uþební plán

VzdČlávací oblasti

VzdČlávací obory

1. stupeĖ

2. stupeĖ

1. - 5. roþník

6. - 9. roþník

Minimální þasová dotace
ýeský jazyk a literatura

35

15

Cizí jazyk

9

12

Matematika a její aplikace

20

15

Informaþní a komunikaþní technologie

1

1

ýlovČk a jeho svČt

12

–

–

11

Jazyk a jazyková
komunikace

DČjepis
ýlovČk a spoleþnost
Výchova k obþanství
Fyzika

–

Chemie

–

PĜírodopis

–

ZemČpis

–

ýlovČk a pĜíroda

21

Hudební výchova
UmČní a kultura

12

10

Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

–

TČlesná výchova

10

ýlovČk a zdraví

10

ýlovČk a svČt práce

5

3

PrĤĜezová témata

P

P

Disponibilní þasová dotace

14

24 11

Celková povinná þasová dotace

118

122

P = povinnost zaĜadit a realizovat se všemi žáky v prĤbČhu vzdČlávání na daném stupni, þasovou dotaci lze
þerpat z disponibilní þasové dotace

11

Škola má povinnost nabídnout žákĤm na 2. stupni vzdČlávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyuþovacích
hodin (nejpozdČji od 8. roþníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné þasové dotaci vybrat z jiných
volitelných obsahĤ.
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Poznámky k rámcovému uþebnímu plánu
Rámcový uþební plán (RUP) pro základní vzdČlávání závaznČ stanovuje:
zaþlenČní vzdČlávacích oblastí a vzdČlávacích oborĤ do základního vzdČlávání na 1. stupni
(v 1. – 5. roþníku) a na 2. stupni (v 6. – 9. roþníku)
minimální þasovou dotaci pro jednotlivé vzdČlávací oblasti (vzdČlávací obory) na daném stupni
základního vzdČlávání
povinnost zaĜadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni prĤĜezová témata
disponibilní þasovou dotaci
celkovou povinnou þasovou dotaci pro 1. a 2. stupeĖ základního vzdČlávání
poznámky ke vzdČlávacím oblastem (vzdČlávacím oborĤm) v RUP

Celková povinná þasová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeĖ základního vzdČlávání na
118 hodin 12 , pro 2. stupeĖ základního vzdČlávání na 122 hodin 13,14 . Celková povinná þasová dotace
uvedená v RUP pĜedstavuje maximální povinnou týdenní þasovou dotaci 15 na daném stupni
základního vzdČlávání 16 .
x

x

x

PĜi konstrukci uþebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvČ podmínky:
musí být dodržena celková povinná þasová dotace na daném stupni základního vzdČlávání
(118, resp. 122 hodin)
nesmí být pĜekroþena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé roþníky
základního vzdČlávání školským zákonem (1. a 2. roþník 22 hodin, 3. – 5. roþník 26 hodin,
6. a 7. roþník a odpovídající roþníky víceletých stĜedních škol 30 hodin, 8. a 9. roþníky
a odpovídající roþníky víceletých stĜedních škol 32 hodin).
souþasnČ se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé roþníky základního
vzdČlávání takto: 1. a 2. roþník 18 hodin, 3. – 5. roþník 22 hodin, 6. a 7. roþník a odpovídající
roþníky víceletých stĜedních škol 28 hodin, 8. a 9. roþníky a odpovídající roþníky víceletých
stĜedních škol 30 hodin.

Celková povinná þasová dotace je tvoĜena minimální þasovou dotací pro vzdČlávací oblasti
(vzdČlávací obory) a disponibilní þasovou dotací.
Minimální þasová dotace pro jednotlivé vzdČlávací oblasti (vzdČlávací obory) je závazná 17 .
ýíslo udává, kolik hodin týdnČ musí škola minimálnČ vČnovat dané vzdČlávací oblasti (vzdČlávacím
oborĤm) na pĜíslušném stupni základního vzdČlávání.
Disponibilní þasová dotace je vymezena pro 1. stupeĖ základního vzdČlávání v rozsahu
14 hodin a pro 2. stupeĖ základního vzdČlávání v rozsahu 24 hodin. (Využití disponibilní þasové
dotace viz dále v kapitole 7.2.) Škola využívá disponibilní þasovou dotaci k realizaci takových
vzdČlávacích obsahĤ, které podporují specifická nadání a zájmy žákĤ a pozitivnČ motivují žáky
k uþení. V pĜípadČ žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami je možné využít disponibilní þasovou
dotaci k zaĜazení pĜedmČtĤ speciální pedagogické péþe.
Na základČ RUP vytváĜejí školy uþební plán, pĜi jehož tvorbČ respektují vymezení RUP
a zásady pro zpracování školního vzdČlávacího programu formulované v kapitole 11 tohoto
dokumentu17.
12

13

14

15
16

17

MálotĜídní školy, které nedisponují všemi roþníky 1. stupnČ, stanovují ve svém ŠVP þasovou dotaci pro jednotlivé
roþníky s pĜihlédnutím k tomu, že školy, kam žáci odcházejí, vymezují poþty hodin v navazujících roþnících spíše na
horní hranici rozmezí.
Šestiletá gymnázia stanovují ve svém ŠVP þasovou dotaci pro vyuþovací pĜedmČty v roþnících nižšího stupnČ gymnázia
s pĜihlédnutím k pomČrnému zastoupení þasových dotací jednotlivých vzdČlávacích oblastí vymezených v rámcovém
uþebním plánu RVP ZV. Celková povinná þasová dotace pro roþníky nižšího stupnČ šestiletého gymnázia je stanovena
v rozsahu 64 hodin.
Pro vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením je možné ve všech roþnících využit maximální týdenní þasové dotace
stanovené pro jednotlivé roþníky ve školském zákonČ k þasovému posílení pĜedmČtĤ, které vzhledem k postižení žákĤ
vyžadují vyšší þasovou dotaci, nebo k zaĜazení pĜedmČtĤ speciálnČ pedagogické péþe.
V pĜípadČ nepravidelného rozvržení výuky se maximální povinná týdenní þasová dotace chápe jako prĤmČrná.
Celková povinná þasová dotace je vázána na žáka, tj. každý žák musí v prĤbČhu 1. stupnČ absolvovat 118 hodin
a v prĤbČhu 2. stupnČ 122 hodin.
Specifika vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením – viz kapitola 8.
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Poznámky ke vzdČlávacím oblastem

Jazyk a jazyková komunikace
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýeský jazyk a literatura je realizován ve všech roþnících
základního vzdČlávání
- psaní je souþástí Komunikaþní a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších þasových
celcích, než je vyuþovací hodina
- vzdČlávání v jiném mateĜském jazyce než þeském se realizuje podle zvláštních ustanovení
- vzdČlávací obsah vycházející ze vzdČlávacího oboru Cizí jazyk má týdenní þasovou dotací
3 hodiny a je zaĜazen povinnČ do 3. – 9. roþníku; s výukou Cizího jazyka je možné zaþít pĜi
zájmu žákĤ a souhlasu jejich rodiþĤ i v nižších roþnících; pĜednostnČ musí být žákĤm nabídnuta
výuka anglického jazyka; pokud žák (jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk než anglický,
musí škola prokazatelnČ upozornit zákonné zástupce žáka na skuteþnost, že ve vzdČlávacím
systému nemusí být zajištČna návaznost ve vzdČlávání zvoleného cizího jazyka pĜi pĜechodu
žáka na jinou základní nebo stĜední školu
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Další cizí jazyk je do školního roku 2011/2012 zaĜazen
jako volitelný; škola má povinnost jej nabídnout všem žákĤm nejpozdČji od 8. roþníku; pro
Další cizí jazyk je vymezena disponibilní þasová dotace v rozsahu minimálnČ 6 hodin; pokud si
žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiné vzdČlávací obsahy, které lépe odpovídají jeho
zájmĤm
- Další cizí jazyk mĤže být nČmecký, francouzský, španČlský, italský, ruský, slovenský, polský,
pĜípadnČ jiný jazyk; anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout žákĤm, kteĜí
nezvolili anglický jazyk jako Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech
roþnících základního vzdČlávání
Informaþní a komunikaþní technologie
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Informaþní a komunikaþní technologie je realizován na
1. i 2. stupni základního vzdČlávání
ýlovČk a jeho svČt
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýlovČk a jeho svČt je realizován ve všech roþnících
1. stupnČ základního vzdČlávání
ýlovČk a spoleþnost
- vzdČlávací obsah vzdČlávací oblasti je realizován ve všech roþnících 2. stupnČ základního
vzdČlávání
ýlovČk a pĜíroda
- vzdČlávací obsah vzdČlávací oblasti je realizován ve všech roþnících 2. stupnČ základního
vzdČlávání
UmČní a kultura
- vzdČlávací obsah vzdČlávací oblasti je realizován ve všech roþnících základního vzdČlávání
ýlovČk a zdraví
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni
základního vzdČlávání; vzdČlávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni je zaĜazen do
vzdČlávací oblasti ýlovČk a jeho svČt
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru TČlesná výchova je realizován ve všech roþnících
základního vzdČlávání; þasová dotace pro TČlesnou výchovu nesmí ze zdravotních
a hygienických dĤvodĤ klesnout pod 2 hodiny týdnČ
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souþástí vzdČlávacího obsahu vzdČlávacího oboru TČlesná výchova je tematický okruh
Zdravotní tČlesná výchova, jehož prvky jsou preventivnČ využívány v hodinách TČlesné výchovy
pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákĤm se zdravotním oslabením místo þinností, které
jsou kontraindikací jejich oslabení; školám se souþasnČ doporuþuje vyrovnávat pohybový
deficit žákĤ III. zdravotní skupiny a jejich potĜebu korektivních cviþení zaĜazováním povinného
þi volitelného pĜedmČtu vycházejícího z tematického okruhu Zdravotní tČlesná výchova.

ýlovČk a svČt práce
- vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýlovČk a svČt práce je realizován na 1. i 2. stupni
základního vzdČlávání
- na 1. stupni je vzdČlávací obsah realizován ve všech roþnících, všechny 4 tematické okruhy jsou
pro školu povinné; na 2. stupni je povinný tematický okruh SvČt práce a z ostatních sedmi
tematických okruhĤ vybírá škola nejménČ jeden tematický okruh, které je nutné realizovat
v plném rozsahu
- tematický okruh SvČt práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho
zamČĜení na výbČr budoucího povolání je vhodné jej Ĝadit do nejvyšších roþníkĤ 2. stupnČ
PrĤĜezová témata
- prĤĜezová témata tvoĜí povinnou souþást základního vzdČlávání
- všechna prĤĜezová témata musí být zaĜazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém
roþníku (zaþlenČní prĤĜezových témat v šestiletých a osmiletých gymnáziích – viz poznámka 10
na s. 82)
- prĤĜezová témata je možné zaĜadit do ŠVP jako integrativní souþást realizovaných vzdČlávacích
obsahĤ; zpĤsob realizace prĤĜezových témat a stanovení þasové dotace v jednotlivých roþních je
v kompetenci školy
Disponibilní þasová dotace
- využití disponibilní þasové dotace je plnČ v kompetenci a odpovČdnosti Ĝeditele školy
- využití celé disponibilní þasové dotace v uþebním plánu ŠVP je závazné
Disponibilní þasová dotace je urþena:
y k realizaci volitelných vzdČlávacích obsahĤ, které musí vycházet z cílĤ základního
vzdČlávání a rozvíjet klíþové kompetence žákĤ
y k realizaci vzdČlávacího obsahu oboru Další cizí jazyk v rozsahu minimálnČ 6 hodin
(nejpozdČji od 8. roþníku) nebo k realizaci jiných volitelných obsahĤ ve stejné þasové
dotaci
y k posílení þasové dotace jednotlivých vzdČlávacích oblastí a vzdČlávacích oborĤ nad
rámec vymezené minimální þasové dotace
y k vytváĜení þasové dotace pro realizaci dalších povinných vzdČlávacích obsahĤ
dotváĜejících zamČĜení školy
y k nabídce dalších volitelných vzdČlávacích obsahĤ
y k realizaci prĤĜezových témat
y k realizaci doplĖujících vzdČlávacích oborĤ
y k posílení þasové dotace TV ve dvou po sobČ následujících roþnících 1. stupnČ, kde
probíhá povinná výuka plavání
y k realizaci vzdČlávacích obsahĤ podporujících vzdČlávání žákĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami
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VzdČlávání žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami

Za žáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením
(tČlesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami Ĝeþi, soubČžným postižením více
vadami a vývojovými poruchami uþení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodnČním
(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocnČním a lehþími zdravotními poruchami vedoucími
k poruchám uþení a chování) a žáci se sociálním znevýhodnČním (z rodinného prostĜedí s nízkým
sociálnČ kulturním postavením, ohrožení sociálnČ patologickými jevy, s naĜízenou ústavní výchovou
nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantĤ a úþastníkĤ Ĝízení o udČlení azylu).
8.1

VzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním

VzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním se uskuteþĖuje:
- ve školách samostatnČ zĜízených pro tyto žáky;
- v samostatných tĜídách, oddČleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdČlávacími
programy;
- formou individuální integrace do bČžných tĜíd. 18
Ve všech organizaþních formách vzdČlávání je nutné vytváĜet žákĤm podmínky pro jejich
úspČšné vzdČlávání a uspokojování jejich speciálních vzdČlávacích potĜeb.
Z dĤvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnČní žákĤ je tĜeba uplatĖovat pĜi
jejich vzdČlávání kombinace speciálnČ pedagogických postupĤ a alternativních metod
s modifikovanými metodami používanými ve vzdČlávání bČžné populace. Tyto metody nacházejí
uplatnČní zejména pĜi rozvíjení rozumových schopností, orientaþních dovedností, zlepšování sociální
komunikace a dalších specifických dovedností žákĤ.
Základní vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním vyžaduje
odbornou pĜipravenost pedagogických pracovníkĤ, podnČtné a vstĜícné školní prostĜedí, které za
pĜispČní všech podpĤrných opatĜení 19 umožĖuje žákĤm rozvíjení jejich vnitĜního potenciálu, smČruje
je k celoživotnímu uþení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnČní, a tím podporuje jejich sociální
integraci.
RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodnČním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. VytvoĜené ŠVP jsou podkladem pro
tvorbu individuálních vzdČlávacích plánĤ.
Na úrovni ŠVP je možné pĜizpĤsobit a upravit vzdČlávací obsah základního vzdČlávání pro tyto
žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdČlávacími požadavky a skuteþnými možnostmi tČchto
žákĤ. Ze stejného dĤvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyuþovací hodiny. Do ŠVP se zaĜazují
speciální vyuþovací pĜedmČty a pĜedmČty speciálnČ pedagogické péþe odpovídající speciálním
vzdČlávacím potĜebám žákĤ podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnČní. Jde
zejména o logopedickou péþi, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakovČ
postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomĤckami, þtení a psaní Braillova
písma, zdravotní tČlesnou výchovu, komunikaþní a sociální dovednosti apod. ŠVP souþasnČ uvádí,
jakých kompenzaþních a didaktických pomĤcek, speciálních uþebnic, výukových programĤ je ve
vzdČlávání využíváno.
PĜi diagnostikování speciálních vzdČlávacích potĜeb a posuzování možností žákĤ se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodnČním a pĜi jejich vzdČlávání poskytují se souhlasem rodiþĤ nebo
zákonných zástupcĤ žáka pomoc stĜediska výchovné péþe, školská poradenská zaĜízení zaĜazená do
rejstĜíku škol a školských zaĜízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálnČ pedagogická centra
18

19

§ 16 odst. 8 zákona þ. 561/2004 Sb.
§ 1 odst. 2 vyhlášky þ. 73/2005 Sb.
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aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracovištČ (zejména speciální pedagog nebo
psycholog).
Podmínky vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním
PĜi plánování a realizaci vzdČlávacího procesu je tĜeba vycházet z konkrétního zjištČní a popisu
speciálních vzdČlávacích potĜeb a možností žákĤ. PĜestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žákĤ se
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním spoleþné charakteristiky vzdČlávacích potĜeb
a stejný druh speciálnČ pedagogické podpory, je tĜeba mít na zĜeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve
svých individuálních vzdČlávacích potĜebách a možnostech liší. Proto i výuka pĜedmČtĤ speciálnČ
pedagogické péþe probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdČlávání.
Pro úspČšné vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnČním je
potĜebné zabezpeþit tyto podmínky:
- uplatĖovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potĜeby žáka;
- umožnit využívat všech podpĤrných opatĜení 20 pĜi vzdČlávání žákĤ;
- uplatĖovat princip diferenciace a individualizace vzdČlávacího procesu pĜi organizaci þinností,
pĜi stanovování obsahu, forem i metod výuky;
- zabezpeþit odbornou výuku pĜedmČtĤ speciálnČ pedagogické péþe;
- zohlednit druh, stupeĖ a míru postižení nebo znevýhodnČní pĜi hodnocení výsledkĤ vzdČlávání;
- odstraĖovat architektonické bariéry a provádČt potĜebné zmČny, pĜípadnČ úpravy školního
prostĜedí;
- spolupracovat s rodiþi nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zaĜízeními
a odbornými pracovníky školního poradenského pracovištČ, v pĜípadČ potĜeby spolupracovat
s odborníky z jiných resortĤ (zejména pĜi tvorbČ individuálních vzdČlávacích plánĤ);
- spolupracovat s ostatními školami, které vzdČlávají žáky se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodnČním;
- podporovat nadání a talent žákĤ vytváĜením vhodné vzdČlávací nabídky.
Další podmínky týkající se vzdČlávání žákĤ se zdravotním postižením:
- umožnit využití vyšší þasové dotace (ve všech roþnících) k posílení pĜedmČtĤ, které vzhledem
k postižení žákĤ vyšší þasovou dotaci vyžadují;
- umožnit využití maximální týdenní þasové dotace stanovené pro jednotlivé roþníky ve školském
zákonČ 21 k zaĜazení pĜedmČtĤ speciálnČ pedagogické péþe;
- upravit a formulovat oþekávané výstupy vzdČlávacích oborĤ v jednotlivých obdobích 22 tak, aby
byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a tČmto výstupĤm pĜizpĤsobit
i výbČr uþiva;
- umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka (žákĤ) objektivnČ neumožĖuje realizaci
vzdČlávacího obsahu nČkterého vzdČlávacího oboru RVP ZV nebo jeho þásti – nahradit
pĜíslušný vzdČlávací obsah nebo jeho þást pĜíbuzným, pĜípadnČ jiným vzdČlávacím obsahem,
který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdČlávacím možnostem (viz poznámky k RUP);
- uplatĖovat alternativní formy komunikace – znaková Ĝeþ, Braillovo písmo, náhradní formy
komunikace;
- umožnit v pĜípadČ potĜeby, v souladu s právními pĜedpisy, pĤsobení asistenta pedagoga ve tĜídČ
nebo studijní skupinČ.

20
21
22

§ 1 odst. 2 vyhlášky þ. 73/2005 Sb.
§ 26 odst. 2 zákon þ. 561/2004 Sb.
V pĜípadČ desetileté školní docházky se na 1. stupni dČlí období: 1. období 1.-3. roþník, 2. období 4.-6. roþník.
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VzdČlávání žákĤ se sociálním znevýhodnČním

Do této skupiny patĜí žáci 23 , kteĜí pocházejí z prostĜedí sociálnČ nebo kulturnČ a jazykovČ
odlišného od prostĜedí, v nČmž vyrĤstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z rĤzných
u nás již žijících menšin nebo žáci pĜicházející k nám v rámci migrace (pĜedevším azylanti a úþastníci
Ĝízení o udČlení azylu). Poþet tČchto žákĤ se ve školách stále zvyšuje. NČkteĜí z tČchto žákĤ se bez
závažnČjších problémĤ integrují do bČžné školy, jiní se mohou setkávat s rĤznými obtížemi pro svou
jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivnČni svými rodinami a jejich kulturními vzorci,
projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dČtí,
vztahu ke vzdČlání apod. Žáci z rodinného prostĜedí s nízkým sociálnČ kulturním a ekonomickým
postavením jsou þastČji ohroženi sociálnČ patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem tČmto žákĤm
vČnovat specifickou péþi v rozsahu, který potĜebují.
Hlavním problémem pĜi vzdČlávání žákĤ z kulturnČ odlišného prostĜedí již od vstupu do školy
je ve vČtšinČ pĜípadĤ jejich nedostateþná znalost vzdČlávacího jazyka, což je pĜíznaþné pro vČtšinu
pĜíslušníkĤ menšin a etnik, u nichž vzdČlávání neprobíhá v jejich mateĜském jazyce. U tČchto žákĤ
bude proto nutné nejen vČnovat pozornost osvojení þeského jazyka, ale i seznámení s þeským
prostĜedím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé stranČ je však tĜeba zajistit tČmto žákĤm,
ve shodČ se školským zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem, vzdČlávání v jazyce
pĜíslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v prĤbČhu školní docházky i takové
informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu je
potĜebné doplnit vzdČlávací obsah specifickými materiály o historii, kultuĜe a tradicích jejich
národnosti.
Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žákĤ z odlišného kulturního a sociálnČ
znevýhodĖujícího prostĜedí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspČšnosti v majoritní
spoleþnosti. Proto je nezbytné, aby škola pĜi pĜípravČ ŠVP vnímala jinou národnost, etnicitu þi
hodnotovou orientaci všech svých žákĤ a v rámci možností pružnČ reagovala na jejich kulturní rozdíly,
pĜípadnČ vypracovala pro tyto žáky individuální vzdČlávací plány, které by jejich potĜebám maximálnČ
vyhovovaly.
Podmínky vzdČlávání žákĤ se sociálním znevýhodnČním
Pro úspČšné vzdČlávání žákĤ z kulturnČ odlišného a mnohdy i sociálnČ znevýhodĖujícího
prostĜedí je nejdĤležitČjším þinitelem pĜedevším uþitel, který své žáky i jejich rodinné prostĜedí dobĜe
zná, dovede volit vhodné pĜístupy a vytváĜet ve tĜídČ i ve škole pĜíznivé spoleþenské klima.
Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité uþební styly žákĤ a rĤzné zpĤsoby
organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmĤ, zkušeností a potĜeb žákĤ rĤzných
kultur, etnik a sociálního prostĜedí.
Pro úspČšné vzdČlávání žákĤ se sociálním znevýhodnČním je potĜebné zabezpeþit tyto
podmínky:
- individuální nebo skupinovou péþi;
- pĜípravné tĜídy;
- pomoc asistenta pedagoga;
- menší poþet žákĤ ve tĜídČ;
- odpovídající metody a formy práce;
- specifické uþebnice a materiály;
- pravidelnou komunikaci a zpČtnou vazbu;
- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem,
pĜípadnČ s dalšími odborníky.

23

§ 16 odst. 4 zákona þ. 561/2004 Sb.
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Tvorba školního vzdČlávacího programu v základních školách pĜi zdravotnických
zaĜízeních, ve školách pĜi dČtských diagnostických ústavech a ve školách pĜi školských
zaĜízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

V pĜípadČ tvorby školního vzdČlávacího programu v základních školách pĜi zdravotnických
zaĜízeních, ve školách pĜi dČtských diagnostických ústavech a ve školách pĜi školských zaĜízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, která peþují o dČti, vyžadující léþebný režim v dĤsledku jejich
neurologického poškození a psychického onemocnČní - viz. § 9 až 11 vyhlášky þ. 438/2006 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních,
mĤže Ĝeditel školy nebo školského zaĜízení upravit školní vzdČlávací program, pĜípadnČ organizaci
vzdČlávání obecnČ stanovenou v RVP ZV, podle konkrétních podmínek, vzdČlávacích potĜeb
a možností žákĤ.
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VzdČlávání žákĤ mimoĜádnČ nadaných

ZaĜazení problematiky výchovy a vzdČlávání mimoĜádnČ nadaných žákĤ do základního
vzdČlávání je významné proto, že mimoĜádnČ nadaní žáci mají své specifické vzdČlávací potĜeby, na
nČž je tĜeba reagovat a vytváĜet pro nČ vhodné podmínky.
NejþastČji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožĖují jedinci dosahovat
výkonĤ nad rámec bČžného prĤmČru populace. Množství žákĤ s mimoĜádným nadáním se odhaduje na
3 až 10 % 24 . MimoĜádnČ nadaný žák mĤže disponovat jedním, ale i nČkolika druhy nadání.
Pro rozpoznávání a rozvíjení mimoĜádného nadání má základní vzdČlávání zcela zásadní
význam. PĜedevším jde o etapu vzdČlávání, kterou prochází celá populace žákĤ, zároveĖ jde o období,
které je dostateþnČ dlouhé pro systematické sledování žákĤ, pro rozpoznávání jejich nadání, pro
vhodnou motivaci a rozvoj jejich nadání i pro možnost jejich uplatnČní v konkrétních þinnostech. Tito
žáci potĜebují specifickou péþi a pomoc ze strany školy i rodiny, pĜedevším pĜi stimulaci a vytváĜení
vhodných podmínek.
Identifikace nadání
Identifikace mimoĜádného nadání je dlouhodobý proces. UplatĖují se pĜi nČm metody
pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde pĜedevším o pozorování žákĤ
ve školní práci, rozbor výsledkĤ práce žáka a portfólio žáka, hodnocení testĤ a úloh, rozhovory se
žákem a jeho rodiþi. PĜedevším u žákĤ do 9 let je nároþné jednoznaþnČ stanovit, zda se jedná
o mimoĜádné nadání, nebo o nerovnomČrný (zrychlený) vývoj, který se postupnČ mĤže vyrovnávat
s vČkovou normou a ve výsledku se mĤže pohybovat v pásmu lepšího prĤmČru. PĜi vyhledávání
mimoĜádnČ nadaných žákĤ je tĜeba vČnovat pozornost i žákĤm s vývojovou poruchou uþení nebo
chování, s tČlesným handicapem, žákĤm z odlišného kulturního a znevýhodĖujícího sociálního
prostĜedí.
Pomoc pĜi identifikaci a následné péþi o mimoĜádnČ nadaného žáka mohou uþitelĤm se
souhlasem rodiþĤ nebo zákonných zástupcĤ žáka poskytnout psychologové v síti pedagogickopsychologických poraden.
Specifika mimoĜádnČ nadaných žákĤ:
y
žák svými znalostmi pĜesahuje stanovené požadavky;
y
problematický pĜístup k pravidlĤm školní práce;
y
tendence k vytváĜení vlastních pravidel;
y
sklon k perfekcionismu a s tím související zpĤsob komunikace s uþiteli, který mĤže být
i kontroverzní;
y
vlastní pracovní tempo;
y
vytváĜení vlastních postupĤ Ĝešení úloh, které umožĖují kreativitu;
y
malá ochota ke spolupráci v kolektivu;
y
rychlá orientace v uþebních postupech;
y
záliba v Ĝešení problémových úloh zvláštČ ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru;
pĜeceĖování svých schopností u žákĤ s pohybovým nadáním;
y
kvalitní koncentrace, dobrá pamČĢ, hledání a nacházení kreativních postupĤ;
y
vhled do vlastního uþení;
y
zvýšená motivace k rozšiĜování základního uþiva do hloubky, pĜedevším ve vyuþovacích
pĜedmČtech, které reprezentují nadání dítČte;
y
potĜeba projevení a uplatnČní znalostí a dovedností ve školním prostĜedí.
24

PĜestože je problematice nadání vČnována již více než sto let pozornost odborníkĤ, není dosud stanovena jednotná
definice nadání, eventuálnČ mimoĜádného nadání. Také odhadované množství nadaných žákĤ se u jednotlivých autorĤ
liší.
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VytváĜení vztahové sítČ u mimoĜádnČ nadaných dČtí
VytváĜení vztahové sítČ je u mimoĜádnČ nadaných žákĤ ovlivnČno jejich osobnostní strukturou,
zejména pĜevažující silnou tendencí k introverzi. Také nČkteré osobnostní vlastnosti tČchto žákĤ
mohou znesnadĖovat vytváĜení nekonfliktních vztahĤ aĢ již k vrstevníkĤm, nebo k uþitelĤm i k sobČ
samým. PĜedevším sklon k perfekcionismu, zvýšená kritiþnost k sobČ i k okolnímu svČtu a specifický
druh humoru mohou patĜit k faktorĤm, které ovlivĖují vytváĜení vztahĤ k vrstevníkĤm - spolužákĤm.
Tam, kde se nevytvoĜily podmínky pro to, aby se dítČ nauþilo zacházet se svými specifickými
schopnostmi, mĤže paradoxnČ být jeho mimoĜádné nadání pĜíþinou vytvoĜení negativního sebeobrazu
a popírání vlastních schopností. Jindy se stane, že vlivem nepodnČtného a málo vstĜícného prostĜedí se
žák uzavírá do vnitĜního svČta svých schopností a odmítá s okolním prostĜedím vrstevníkĤ
komunikovat. Tato situace je þastá vzhledem k tomu, že mezi nadanými žáky je mnoho introvertĤ se
špatnou sociální pĜizpĤsobivostí, kterým vyhovuje omezená komunikace s okolím anebo je u nich
patrná vČtší tendence ke komunikaci s vČkovČ staršími.
Velmi dĤležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi
a možnostmi jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní tĜídy, uþitelĤ i vrstevníkĤ. V dobČ, kdy žáci vstupují
do školy, je pro nČ dĤležité, aby se stali þleny komunity, do které patĜí vzhledem ke svému vČku, a to
i pĜesto, že tito žáci obvykle snadno komunikují s dospČlými nebo staršími spolužáky. ýasto právČ
nadaní mají strach, že se jim nepodaĜí zaþlenit se do komunity, ke které se vČkovČ vztahují. Dochází
tak k tomu, že se jejich snaha o vþlenČní se do pĜirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí
k popĜení vlastních schopností. S pĜibývajícím vČkem se u tČchto žákĤ zvyšuje jejich sociální
vnímavost, kdy si dobĜe uvČdomují svoje pĜednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupinČ
vrstevníkĤ, kdy se jejich mimoĜádné nadání mĤže stát i dĤvodem k obdivu vrstevníkĤ.
Pro vytváĜení pozitivního klimatu mimoĜádnČ nadaným žákĤm je zapotĜebí dostatek vnímavosti
okolí ke specifikĤm žáka.
Možné úpravy zpĤsobĤ výuky mimoĜádnČ nadaných žákĤ
PĜi vzdČlávání mimoĜádnČ nadaných žákĤ by mČl zpĤsob výuky žákĤ vycházet dĤslednČ
z principĤ individualizace a vnitĜní diferenciace.
y
y
y
y
y
y
y

PĜíklady pedagogicko-organizaþních úprav:
individuální vzdČlávací plány;
doplnČní, rozšíĜení a prohloubení vzdČlávacího obsahu;
zadávání specifických úkolĤ;
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektĤ;
vnitĜní diferenciace žákĤ v nČkterých pĜedmČtech;
obþasné (doþasné) vytváĜení skupin pro vybrané pĜedmČty s otevĜenou možností volby na stranČ
žáka;
úþast ve výuce nČkterých pĜedmČtĤ se staršími žáky.
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10 Materiální, personální, hygienické, organizaþní a jiné
podmínky pro uskuteþĖování RVP ZV
VzdČlávání vycházející z RVP ZV by mČlo být podpoĜeno odpovídajícími podmínkami.
V souladu s koncepþními vzdČlávacími dokumenty, obecnČ platnými pĜedpisy a normami,
vzdČlávacími potĜebami žákĤ a potĜebami pro pedagogickou þinnost uþitelĤ jsou v RVP ZV vymezeny
materiální, personální, hygienické, organizaþní a jiné podmínky.
Uvedené podmínky pĜedstavují optimální stav, se kterým by se mČly jednotlivé školy
pomČĜovat a k nČmuž by se mČly s podporou zĜizovatele postupnČ pĜibližovat a dále jej rozvíjet.
y
y
y
y
y
y

PĜi vytváĜení podmínek na konkrétní škole je vhodné zvažovat:
potĜeby žákĤ a uþitelĤ;
kvalitu, funkþnost a estetiþnost prostĜedí ve škole;
optimalizaci sociálních vztahĤ;
efektivitu vzdČlávání žákĤ;
realizaci zájmových þinností;
spolupráci se všemi úþastníky a partnery vzdČlávacího a výchovného procesu.

Prostorové a materiální podmínky:
y
kmenové (univerzální) uþebny vybavené víceúþelovým a funkþním zaĜízením;
y
speciální uþebny a prostory (v souladu se vzdČlávacím obsahem školy)
- jazykové, ICT, fyzikální, chemické, pĜírodopisné, zemČpisné, pro hudební a výtvarnou
výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) pĜístroji, nástroji, materiálem
a pomĤckami, audiovizuální technikou,
- tČlovýchovné (i pĜírodní a pronajaté) vybavené bezpeþným povrchem, náĜadím a náþiním,
- pracovní (dílny, kuchynČ, pozemky pro zahradnickou þinnost) vybavené vhodnými pĜístroji,
náĜadím atd.;
y
prostory pro uložení pomĤcek a pĜípravnou práci uþitele (kabinety), vybavené odpovídajícím
úložným nábytkem a pomĤckami pro výuku v jednotlivých vzdČlávacích oblastech a vhodným
zaĜízením pro pĜípravu uþitele a jeho odpoþinek;
y
studijní zóny pro aktivní využití volného þasu (další studium a sebevzdČlávání žákĤ i uþitelĤ) –
knihovny a studovny, informaþní a komunikaþní centra;
y
pracovní, relaxaþní prostory a prostory pro nenároþné pohybové aktivity – pro spoleþné
i individuální tvoĜivé þinnosti a pro spoleþnou þi individuální relaxaci (pro žáky i uþitele);
y
prostory pro hromadné setkávání žákĤ celé školy þi vČtšího poþtu tĜíd (sály, auly, výstavní
prostory þi jiné prostory tomu pĜizpĤsobené);
y
prostory pro zájmovou þinnost po vyuþování (družiny, kluby), vybavené pracovním
a odpoþinkovým nábytkem, pomĤckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro uþení;
y
prostory pro odkládání odČvu a obuvi (šatny), vþetnČ prostor pro pĜevlékání žákĤ pĜed tČlesnou
výchovou a po ní v poþtu, který odpovídá poþtu cviþišĢ, návaznému stĜídání žákĤ, oddČlené
þinnosti chlapcĤ a dČvþat;
y
prostory pro osobní hygienu žákĤ a uþitelĤ – WC a umývárny, vybavené dostateþným poþtem
hygienických zaĜízení odpovídajících fyziologickým potĜebám daného vČku a pĜíslušným
normám;
y
prostory pro spoleþné stravování k tomuto úþelu náležitČ vybavené a respektující hygienické
normy a vČkové zvláštnosti žákĤ;
y
prostory urþené k ošetĜení úrazu a ke krátkodobému pobytu zranČného, popĜípadČ k poskytnutí
další pomoci pĜi zdravotních problémech;
y
prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (Ĝeditel, zástupce
Ĝeditele, hospodáĜka, správce sítČ aj.), vybavené úþelným zaĜízením a komunikaþní technikou;
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uþebnice, didaktické pomĤcky, informaþní a komunikaþní technika a další potĜeby a pomĤcky
(napĜ. pomĤcky pro tČlesnou výchovu, pracovní vyuþování, hudební a výtvarnou výchovu)
umožĖující efektivní vyuþování a podporující aktivitu a tvoĜivost žákĤ;
další pomocné prostory pro zajištČní chodu školy (sklady, prostory pro tĜídČní odpadu aj.).

Podmínky pro hygienické a bezpeþné vzdČlávání a život školy:
y
vhodná struktura pracovního a odpoþinkového režimu žákĤ a uþitelĤ s dostatkem relaxace
a aktivního pohybu;
y
vhodný režim vyuþování s ohledem na hygienu uþení a vČk žákĤ;
y
vhodný stravovací a pitný režim (podle vČkových a individuálních potĜeb žákĤ);
y
zdravé prostĜedí uþeben a ostatních prostorĤ školy – podle platných norem (odpovídající svČtlo,
teplo, bezhluþnost, þistota, vČtrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické
vybavení prostorĤ);
y
dodržování zákazu kouĜení, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí;
y
ochrana žákĤ pĜed úrazy;
y
výrazné oznaþení všech nebezpeþných pĜedmČtĤ a þástí využívaných prostorĤ; pravidelná
kontrola zaĜízení z hlediska jejich bezpeþnosti;
y
dostupnost prostĜedkĤ první pomoci, kontaktĤ na lékaĜe þi jiné speciální služby, praktická
dovednost uþitelĤ poskytovat první pomoc.
Psychosociální podmínky:
y
vytváĜení pohody prostĜedí, zdravého uþení a otevĜeného partnerství jak mezi žáky a uþiteli, tak
mezi uþiteli a vedením školy;
y
vzdČlávání propojené se skuteþným životem – osvojování si toho, co má pro žáky praktický
smysl, co vede k praktické zkušenosti;
y
vČková pĜimČĜenost a motivující hodnocení – respekt k individualitČ žákĤ, hodnocení v souladu
s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpČtné vazby, tolerantnost k chybám
a omylĤm;
y
naplnČní potĜeb žákĤ – všestranný prospČch žáka je hlavním momentem v pĜípravČ a realizaci
vzdČlávání;
y
pĜíznivé sociální klima – otevĜenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání,
empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se tĜídou, školou;
y
ochrana žákĤ pĜed násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy;
y
spoluúþast žákĤ na vzdČlávání a životČ školy, která pĜechází do modelu demokratického
spoleþenství – budování komunity na principech svobody, odpovČdnosti, stability spoleþných
pravidel, spravedlnosti, spolupráce;
y
vþasná informovanost o vČcech uvnitĜ školy i mimo ni;
y
respekt k potĜebám jedince a jeho osobním problémĤm.
Personální podmínky:
y
pedagogiþtí pracovníci splĖující podmínky stanovené zákonem þ. 563/2004 Sb., schopní podílet
se i na dalších þinnostech ve škole;
y
pedagogiþtí pracovníci s potĜebnými profesními dovednostmi – komunikativní ve smČru
k žákĤm, jejich rodiþĤm, ostatním pedagogĤm a odborníkĤm zajišĢujícím pro školu speciální
služby, schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další þinnosti, udržet neformální kázeĖ,
prĤbČžnČ se vzdČlávat, hodnotit a modifikovat svou þinnost;
y
nabídka odborné pomoci žákĤm a jejich rodiþĤm – speciální pedagog, psycholog, asistent atd.;
y
pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemnČ vstĜícné komunikace a spolupráce;
y
Ĝídící pracovníci s výraznými manažerskými, organizaþními i pedagogickými schopnostmi,
schopní vytváĜet motivující a zároveĖ nároþné profesionální klima, usilující o neustálý odborný
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a profesní rĤst svĤj i svých podĜízených, s koncepþním myšlením a stylem práce, schopní
poradit, ale i zaštítit uþitele vĤþi negativním vnČjším vlivĤm.
Organizaþní podmínky:
y
úþast všech uþitelĤ na pĜípravČ a realizaci ŠVP ZV;
y
základní pravidla života školy (pro žáky, uþitele, jiné uživatele školy), zpĤsoby projednávání
problémĤ se žáky a jejich rodiþi;
y
optimální režim výuky v souladu s vČkovými možnostmi a potĜebami žákĤ, ve shodČ s obsahem
vzdČlávání a vhodnými zpĤsoby uþení, s návazností povinného a nepovinného vzdČlávání;
y
optimální režim života školy v souladu s vČkovými potĜebami žákĤ a jejich bezpeþností (režim
odpoþinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová þinnost,
mimoĜádné situace).
Podmínky spolupráce školy a rodiþĤ žákĤ:
y
funkþní a neustále aktualizovaný systém informací smČrem k žákĤm, k uþitelĤm, k vedení
školy, k rodiþĤm, partnerĤm školy a mezi jednotlivými aktéry vzdČlávání navzájem;
y
styk s rodiþi žákĤ a jinou veĜejností (napĜ. školskou radou) – seznamování se zámČry školy,
s cíli, zpĤsoby výuky, hodnocením žákĤ, s pravidly života školy, vzájemné hledání pĜi Ĝešení
problémĤ žákĤ;
y
vzdČlávací strategie otevĜená vĤþi rodiþĤm;
y
prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodiþĤ;
y
prostor pro setkávání uþitelĤ s rodiþi;
y
poradní servis pro rodiþe ve výchovných otázkách;
y
informace o jednotlivých žácích potĜebné pro individuální formy vzdČlávání;
y
možnost úþasti rodiþĤ ve výuce a na výchovných a vzdČlávacích þinnostech organizovaných
školou;
y
vytváĜení spoleþenských vztahĤ školy a veĜejnosti.
Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je tĜeba považovat:
y
kmenovou uþebnu pro každou tĜídu vybavenou funkþním zaĜízením;
y
speciální uþebny a prostory nebo kmenové uþebny upravené pro speciální výuku: cizího jazyka,
ICT, pĜírodovČdných a spoleþenskovČdných pĜedmČtĤ, pro výuku hudební výchovy, výtvarné
výchovy a pracovní þinnosti, prostory (vlastní þi pronajaté) pro zajištČní povinné TV;
y
prostory pro uložení pomĤcek a pĜípravnou práci uþitele;
y
prostory pro nenároþné pohybové aktivity v prĤbČhu vyuþování a pro zájmovou þinnost po
vyuþování;
y
prostory pro hromadné setkávání žákĤ celé školy (vlastní þi pronajaté);
y
prostory pro odkládání odČvu a obuvi (šatny), vþetnČ prostor pro pĜevlékání žákĤ pĜed tČlesnou
výchovou a po ní v poþtu, který odpovídá poþtu cviþících žákĤ a oddČlené þinnosti chlapcĤ
a dČvþat;
y
prostory pro osobní hygienu žákĤ a uþitelĤ – WC a umývárny, vybavené dostateþným poþtem
hygienických zaĜízení odpovídajících pĜíslušným normám;
y
prostory pro spoleþné stravování (ve vlastní nebo jiné blízké škole);
y
prostory urþené k ošetĜení úrazu a ke krátkodobému pobytu zranČného, popĜípadČ k poskytnutí
další pomoci pĜi zdravotních problémech;
y
uþebnice, didaktické pomĤcky, informaþní a komunikaþní technika a další potĜeby a pomĤcky
umožĖující efektivní vyuþování a podporující aktivitu a tvoĜivost žákĤ.
Ostatní podmínky (organizaþní, personální, bezpeþnostní) nevyžadují vČtšinou specifické
nároky na finanþní zabezpeþení a rozdíl mezi nezbytnou a optimální úrovní je spíše v kvalitČ jejich
naplĖování.
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11 Zásady pro zpracování školního vzdČlávacího programu
Školní vzdČlávací program pro základní vzdČlávání (ŠVP) je školský dokument, který v souladu
se školským zákonem zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdČlávání 25 . ŠVP
vychází z konkrétních vzdČlávacích zámČrĤ školy, zohledĖuje potĜeby a možnosti žákĤ, reálné
podmínky a možnosti školy a oprávnČné požadavky rodiþĤ nebo zákonných zástupcĤ žákĤ. Má na
zĜeteli postavení školy v regionu i sociální prostĜedí, ve kterém bude vzdČlávání probíhat. VzdČlávací
proces na konkrétní škole se pak uskuteþĖuje podle ŠVP, který si škola vypracovala. 26
ěeditele školy odpovídá za vypracování ŠVP v souladu s RVP ZV. Koordinuje práci na tvorbČ
ŠVP nebo mĤže funkcí koordinátora povČĜit svého zástupce nebo jiného þlena pedagogického sboru.
Samotná pĜíprava ŠVP je výrazem pedagogické autonomie i odpovČdnosti celé školy za zpĤsob
a výsledky vzdČlávání. Proto se na zpracování jednotlivých þástí ŠVP podílejí všichni uþitelé pĜíslušné
školy a jsou také spoluodpovČdní za realizaci ŠVP v podmínkách dané školy.
ŠVP stanovuje (zveĜejĖuje) Ĝeditel školy po projednání se školskou radou, která se vyjadĜuje
i k realizaci vzdČlávání podle tohoto programu. ŠVP je souþástí povinné dokumentace školy, musí být
zpĜístupnČn veĜejnosti, aby se každý zájemce mČl možnost seznámit s obsahem programu, aby do nČj
mohl každý nahlížet a poĜizovat si z nČj opisy a výpisy, popĜípadČ požádat o kopii. 27
ýeská školní inspekce zjišĢuje a hodnotí v rámci své inspekþní þinnosti naplnČní ŠVP a jeho
soulad s právními pĜedpisy a RVP ZV. 28
Zásady stanovené pro zpracování školního vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání
y
y
y

y
y

y

y
y

25
26

27
28

ŠVP:
je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdČlávání nebo pro jeho þást,
tj. pro roþníky, ve kterých daná škola realizuje základní vzdČlávání;
zajišĢuje rovnoprávný pĜístup k základnímu vzdČlávání pro všechny žáky s povinností školní
docházky a pĜihlíží k jejich vzdČlávacím potĜebám a možnostem;
umožĖuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyuþování pro žáky se speciálními
vzdČlávacími potĜebami (viz kapitola 8) i pro žáky mimoĜádnČ nadané, pokud to vzdČlávání
tČchto žákĤ vyžaduje;
vytváĜí pĜedpoklady pro realizaci vzdČlávacího obsahu s ohledem na vČkové zvláštnosti žákĤ,
a tím pro postupné utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí;
vede k naplĖování cílĤ základního vzdČlávání stanovením výchovných a vzdČlávacích strategií
na úrovni školy a k naplĖování cílového zamČĜení vzdČlávacích oblastí stanovením výchovných
a vzdČlávacích strategií na úrovni vyuþovacích pĜedmČtĤ;
je zpracován tak, aby umožĖoval uþitelĤm rozvíjet tvoĜivý styl práce a neomezoval je pĜi
uplatnČní pĜípadných þasových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností uþitelĤ
s efektivními zpĤsoby výuky a z konkrétních potĜeb žákĤ;
je vytváĜen jako relativnČ stálý materiál, jehož pĜípadné zmČny v uþebním plánu a v uþebních
osnovách nesmí negativnČ zasáhnout do vzdČlávání žákĤ v urþitém zapoþatém „cyklu“;
dodržuje stanovenou strukturu.

Povinnost zpracovat ŠVP vychází z § 3 odstavec 2 a § 5 odstavec 3 zákona þ. 561/2004 Sb.
ŠVP je povinným dokumentem pro realizaci vzdČlávání na plnČ organizované základní škole, na základních školách
pouze s prvním stupnČm, na malotĜídních školách jednotĜídních i vícetĜídních. Víceleté stĜední školy vypracovávají svĤj
školní vzdČlávací program pro roþníky odpovídající druhému stupni základního vzdČlávání podle RVP ZV. Nemusí nést
nutnČ název ŠVP, ale musí být zĜejmé a kontrolovatelné, že vychází z RVP ZV.
Vychází z § 5 odstavec 3 zákona þ. 561/2004 Sb.
Hodnocení ŠVP ýeskou školní inspekcí vychází z § 174 odst. 2 písmeno b) a c) zákona þ. 561/2004 Sb.
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Struktura ŠVP
pro základní vzdČlávání
Podle této struktury se vytváĜí ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdČlávání, kromČ
nižšího stupnČ víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupnČ víceletých gymnázií je uvedena na
dalších stránkách RVP ZV.
1. Identifikaþní údaje
 název ŠVP 29 :
 pĜedkladatel:
- název školy
- adresa školy
- jméno Ĝeditele
- kontakty
 zĜizovatel:
- název
- adresa
- kontakty
 platnost dokumentu od:
- datum
- podpis Ĝeditele
- razítko školy
Další doporuþené údaje: motivaþní název ŠVP, IýO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora
tvorby ŠVP
2. Charakteristika školy
 úplnost a velikost školy
 vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
 charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
 dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 spolupráce s rodiþi a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými
zaĜízeními, místními a regionálními institucemi aj.)
Další doporuþené údaje: umístČní školy, charakteristika žákĤ
3. Charakteristika ŠVP
 zamČĜení školy
 výchovné a vzdČlávací strategie: spoleþné postupy na úrovni školy, uplatĖované ve výuce
i mimo výuku, jimiž škola cílenČ utváĜí a rozvíjí klíþové kompetence žákĤ
 zabezpeþení výuky žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami
 zabezpeþení výuky žákĤ mimoĜádnČ nadaných
 zaþlenČní prĤĜezových témat: výþet všech prĤĜezových témat a jejich tematických okruhĤ;
uvedení, v jakém roþníku, vyuþovacím pĜedmČtu a jakou formou jsou tematické okruhy
prĤĜezových témat realizovány
4. Uþební plán
 tabulace uþebního plánu: výrazné oddČlení 1. a 2. stupnČ; výþet povinných vyuþovacích
pĜedmČtĤ s jejich þasovými dotacemi pro jednotlivé roþníky; uvedení þasových dotací pro
volitelné pĜedmČty v jednotlivých roþnících; celkové poþty hodin v jednotlivých roþnících
a celkové poþty hodin za 1. a 2. stupeĖ
 poznámky k uþebnímu plánu: obsahové vymezení, organizaþní podmínky a jiná specifika
realizace povinných a volitelných pĜedmČtĤ, pokud údaje nejsou zĜejmé z tabulace
uþebního plánu (z jakého oboru/oborĤ, pĜípadnČ prĤĜezových témat, byl vyuþovací
29

Z názvu ŠVP musí být zĜejmé, že jde o školní vzdČlávací program pro základní vzdČlávání nebo že byl zpracován podle
RVP ZV.

128

ýást D

Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání

VÚP Praha 2007

pĜedmČt vytvoĜen, pokud nemá identický vzdČlávací obsah i název jako pĜíslušný
vzdČlávací obor v RVP ZV; uplatnČní jiné organizaþní formy, než je vyuþovací hodina
atd.)
5. Uþební osnovy
 název vyuþovacího pĜedmČtu
 charakteristika vyuþovacího pĜedmČtu:
- obsahové, þasové a organizaþní vymezení vyuþovacího pĜedmČtu (specifické
informace o pĜedmČtu dĤležité pro jeho realizaci, v pĜípadČ integrace uvést z jakých
vzdČlávacích oborĤ, jejich þástí a prĤĜezových témat je vzdČlávací obsah pĜedmČtu
vytvoĜen);
- výchovné a vzdČlávací strategie: spoleþné postupy uplatĖované na úrovni
vyuþovacího pĜedmČtu, jimiž uþitelé cílenČ utváĜejí a rozvíjejí klíþové kompetence
žákĤ
 vzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu:
- distribuce a rozpracování oþekávaných výstupĤ z RVP ZV do roþníkĤ, pĜípadnČ do
delších þasových úsekĤ
- výbČr a rozpracování uþiva z RVP ZV do roþníkĤ, pĜípadnČ do delších þasových
úsekĤ, ve vazbČ na oþekávané výstupy
- prĤĜezová témata – výbČr tematických okruhĤ s konkretizací námČtĤ a þinností
v roþnících
Další doporuþené údaje: mezipĜedmČtové souvislosti, další poznámky upĜesĖující realizaci
vzdČlávacího obsahu
6. Hodnocení žákĤ a autoevaluace školy
 pravidla pro hodnocení žákĤ:
- zpĤsoby hodnocení – klasifikací, slovnČ, kombinací obou zpĤsobĤ
- kritéria hodnocení
 autoevaluace školy:
- oblasti autoevaluace
- cíle a kritéria autoevaluace
- nástroje autoevaluace
- þasové rozvržení evaluaþních þinností
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Struktura ŠVP
pro základní vzdČlávání na nižších stupních víceletých gymnázií
Podle této struktury se vytváĜí ŠVP pro nižší stupnČ víceletých gymnázií, struktura pro þtyĜletá
gymnázia a pro vyšší stupeĖ víceletých gymnázií je obsažena v RVP GV. Víceletá gymnázia mají
pĜitom možnost vytváĜet jeden školní vzdČlávací program pro celých šest nebo osm let vzdČlávání,
nebo mohou vytvoĜit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeĖ vzdČlávání. ŠVP pro nižší stupnČ
víceletých gymnázií (nebo pĜíslušná þást ŠVP) se vytváĜí podle RVP ZV, ŠVP pro þtyĜletá gymnázia
a pro vyšší stupeĖ víceletých gymnázií (nebo pĜíslušná þást ŠVP) se vytváĜí podle RVP GV.
1. Identifikaþní údaje
 název ŠVP 30
 vzdČlávací program 31
 studijní forma vzdČlávání 32
 pĜedkladatel:
- název školy
- adresa školy
- jméno Ĝeditele
- kontakty
 zĜizovatel:
- název
- adresa
- kontakty
 platnost dokumentu od:
- datum
- podpis Ĝeditele
- razítko školy
Další doporuþené údaje: motivaþní název ŠVP, IýO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora
tvorby ŠVP
2. Charakteristika školy
 velikost školy
 vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
 charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
 dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 spolupráce s rodiþi a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými
zaĜízeními, místními a regionálními institucemi aj.)
Další doporuþené údaje: umístČní školy, charakteristika žákĤ
3. Charakteristika ŠVP
 zamČĜení školy
 profil absolventa
 organizace pĜijímacího Ĝízení
 organizace maturitní zkoušky
 výchovné a vzdČlávací strategie: spoleþné postupy na úrovni školy, uplatĖované ve výuce
i mimo výuku, jimiž škola cílenČ utváĜí a rozvíjí klíþové kompetence žákĤ
 zabezpeþení výuky žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami
 zabezpeþení výuky žákĤ mimoĜádnČ nadaných
 zaþlenČní prĤĜezových témat: výþet všech realizovaných prĤĜezových témat a vybraných
tematických okruhĤ; uvedení, v jakém roþníku, vyuþovacím pĜedmČtu a jakou formou jsou
tematické okruhy prĤĜezových témat realizovány
30

31
32

Z názvu musí být zĜejmé, podle jakého rámcového vzdČlávacího programu byl školní vzdČlávací program zpracován
(RVP ZV, RVP GV)
ýtyĜletý, šestiletý nebo osmiletý vzdČlávací program
Denní, veþerní, dálková, distanþní a kombinovaná forma vzdČlávání
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4. Uþební plán
 tabulace uþebního plánu: výrazné oddČlení nižšího a vyššího stupnČ gymnázia; výþet
povinných vyuþovacích pĜedmČtĤ s jejich þasovými dotacemi pro jednotlivé roþníky;
uvedení þasových dotací pro volitelné pĜedmČty v jednotlivých roþnících; celkové poþty
hodin v jednotlivých roþnících a celkové poþty hodin za nižší a vyšší stupeĖ
 poznámky k uþebnímu plánu: obsahové vymezení, organizaþní podmínky a jiná specifika
realizace povinných a volitelných pĜedmČtĤ, pokud údaje nejsou zĜejmé z tabulace
uþebního plánu (z jakého oboru/oborĤ, pĜípadnČ prĤĜezových témat, byl vyuþovací
pĜedmČt vytvoĜen, pokud nemá identický vzdČlávací obsah i název jako pĜíslušný
vzdČlávací obor v RVP ZV; uplatnČní jiné organizaþní formy, než je vyuþovací hodina
atd.)
5. Uþební osnovy
 název vyuþovacího pĜedmČtu
 charakteristika vyuþovacího pĜedmČtu:
- obsahové, þasové a organizaþní vymezení vyuþovacího pĜedmČtu (specifické
informace o pĜedmČtu dĤležité pro jeho realizaci, v pĜípadČ integrace uvést z jakých
vzdČlávacích oborĤ, jejich þástí a prĤĜezových témat je vzdČlávací obsah pĜedmČtu
vytvoĜen);
- výchovné a vzdČlávací strategie: spoleþné postupy uplatĖované na úrovni
vyuþovacího pĜedmČtu, jimiž uþitelé cílenČ utváĜejí a rozvíjejí klíþové kompetence
žákĤ
 vzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu:
- distribuce a rozpracování oþekávaných výstupĤ z RVP ZV do roþníkĤ, pĜípadnČ do
delších þasových úsekĤ
- výbČr a rozpracování uþiva z RVP ZV do roþníkĤ, pĜípadnČ do delších þasových
úsekĤ ve vazbČ na oþekávané výstupy
- prĤĜezová témata – výbČr tematických okruhĤ s konkretizací námČtĤ a þinností
v roþnících
Další doporuþené údaje: mezipĜedmČtové souvislosti, další poznámky upĜesĖující realizaci
vzdČlávacího obsahu
6. Hodnocení žákĤ a autoevaluace školy
 pravidla pro hodnocení žákĤ:
- zpĤsoby hodnocení – klasifikací, slovnČ, kombinací obou zpĤsobĤ
- kritéria hodnocení
 autoevaluace školy:
- oblasti autoevaluace
- cíle a kritéria autoevaluace
- nástroje autoevaluace
- þasové rozvržení evaluaþních þinností
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SLOVNÍýEK POUŽITÝCH VÝRAZģ

Slovníþek uvádí pouze výrazy, které jsou použity v Rámcovém vzdČlávacím programu pro
základní vzdČlávání a v jeho pĜíloze upravující vzdČlávání žákĤ s lehkým mentálním postižením.
Slovníþek vysvČtluje význam použitých výrazĤ v kontextu tČchto dokumentĤ. Je urþen pĜedevším
ĜeditelĤm škol a uþitelĤm, kteĜí budou vytváĜet vlastní školní vzdČlávací programy.
autismus
vývojová ĺpervazivní porucha, která se projevuje neschopností jedince navazovat sociální vztahy,
komunikovat a absencí jeho pĜedstavivosti, tyto pĜíznaky bývají provázeny omezeným okruhem
zájmĤ, neúþelným repetitivním (stále se opakujícím) chováním a bizarními rituály
autoevaluace školy
slouží k systematickému posuzování þinnosti školy plánované ve ĺškolním vzdČlávacím programu;
výsledky autoevaluace slouží jako zpČtná vazba ke korekci vlastní þinnosti a jako východisko pro další
práci školy; autoevaluaci provádČjí úþastníci vzdČlávacího procesu – vedení školy, uþitelé, žáci;
kapitola Autoevaluace školy - souþást ĺškolního vzdČlávacího programu, ve které školy vymezují
cíle, nástroje a kritéria autoevaluace a þasové rozvržení ĺevaluaþních þinností
cíle základního vzdČlávání
zamČĜení základního vzdČlávání; v ĺRámcovém vzdČlávacím programu pro základní vzdČlávání je
vymezeno celkem devČt cílĤ, jejichž postupné naplĖování smČĜuje k utváĜení a rozvíjení ĺklíþových
kompetencí žákĤ a vzdČlavatel poskytující základní vzdČlávání má k jejich dosahování vytváĜet
podmínky
cílové zamČĜení vzdČlávací oblasti
souþást ĺvzdČlávacích oblastí, která propojuje ĺvzdČlávací obsah s ĺklíþovými kompetencemi; je
východiskem pro ĺvýchovné a vzdČlávací strategie na úrovni ĺvyuþovacího pĜedmČtu, kterými škola
smČĜuje k utváĜení a rozvíjení ĺklíþových kompetencí žákĤ
doplĖující vzdČlávací obor
vzdČlávací obor, který doplĖuje a rozšiĜuje ĺvzdČlávací obsah základního vzdČlávání
etapy vzdČlávání
legislativnČ vymezené, obsahovČ stanovené a þasovČ ohraniþené úseky vzdČlávání, které odpovídají
vzdČlávání podle daného ĺrámcového vzdČlávacího programu
evaluaþní þinnosti
veškeré plánované a cílené aktivity školy smČĜující k ovČĜování, mČĜení, posuzování a hodnocení
výsledkĤ a zmČn dosažených ve všech þinnostech školy vymezených ve ĺškolním vzdČlávacím
programu
integrace vzdČlávacího obsahu
propojení ĺvzdČlávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhĤ, pĜípadnČ ĺvzdČlávacích
oborĤ oblastí, které umožĖuje ĺRámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání
integrace žákĤ
zaĜazení žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami i žákĤ mimoĜádnČ nadaných do bČžných tĜíd
a jejich vzdČlávání v souladu s individuálními vzdČlávacími potĜebami
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klíþové kompetence
souhrn vČdomostí, dovedností, schopností, postojĤ a hodnot dĤležitých pro osobní rozvoj a uplatnČní
každého þlena spoleþnosti; v ĺRámcovém vzdČlávacím programu pro základní vzdČlávání jsou
klíþové kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního
vzdČlávání; v etapČ základního vzdČlávání jsou za klíþové považovány: kompetence k uþení,
kompetence k Ĝešení problémĤ, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence obþanské, kompetence pracovní
kognitivní procesy
poznávací procesy tvoĜící podstatu uþení; jsou souþástí intelektuálního vývoje þlovČka, zahrnují
smyslové poznávání, pĜedstavy a obrazotvornost, myšlení, pamČĢ, uþení, nČkdy je k nim Ĝazena i Ĝeþ
a pozornost
kompenzace
speciálnČ pedagogické metody a postupy, kterými se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí
než funkce postižené a pĜedstavují aktivní zpĤsob k vyrovnání handicapu a snahy o dosažení úrovnČ
bČžné populace daného vČku
kompenzaþní metody
metody rozvíjející výkonnost neporušených funkcí jako náhradu za funkci porušenou nebo zcela
vyĜazenou
kurikulární dokumenty
pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potĜebný pro tvorbu
ĺškolního vzdČlávacího programu; systém kurikulárních dokumentĤ je vytváĜen a uplatĖován na
dvojí úrovni; státní úroveĖ tvoĜí ĺNárodní program vzdČlávání a rámcové vzdČlávací programy,
školní úroveĖ tvoĜí ĺškolní vzdČlávací programy
Manuál pro tvorbu školních vzdČlávacích programĤ v základním vzdČlávání
metodický dokumenty, který je doporuþen pro tvorbu ĺškolních vzdČlávacích programĤ v etapČ
základního vzdČlávání; uvádí konkrétní postupy pĜi tvorbČ jednotlivých þástí ĺškolního vzdČlávacího
programu doplnČného o pĜíklady ze školní praxe
mentální postižení (mentální retardace)
snížení rozumových schopností, vzniklé v dĤsledku organického poškození mozku nebo
nedostateþnosti mozkových funkcí, projevuje se sníženou úrovní ĺkognitivních procesĤ, odlišným
vývojem nČkterých psychických funkcí a nižší sociální adaptibilitou; individuální modifikace
uvedených pĜíznakĤ závisí na hloubce a rozsahu mentálního postižení, na míĜe postižení jednotlivých
funkcí a na úrovni psychického vývoje; SvČtová zdravotnická organizace (WHO) dČlí mentální
retardaci (postižení) do šesti základních kategorií:
 lehká mentální retardace – mentální postižení (IQ 50 – 69) snížení rozumových schopností
v dĤsledku organického poškození mozku; u takto postižených jedincĤ dochází k zaostávání
duševního vývoje i když vČtšina z nich dosáhne úplné nezávislosti v osobní péþi
a v domácích praktických dovednostech
 stĜednČ tČžká mentální retardace – mentální postižení (IQ 35 – 49), základy þtení psaní
a poþítání, v dospČlosti jsou lidé takto postižení obvykle schopní vykonávat jednoduché
pracovní úkony pod dohledem, nČkteĜí postižení jsou schopni jednoduché konverzace,
v souvislosti s mentálním postižením se þasto vyskytují i další pĜidružená postižení jako jsou
neurologická onemocnČní, epilepsie, tČlesná postižení a ĺautismus
 tČžká mentální retardace – mentální postižení (IQ 20 – 34) – velká þást jedincĤ trpí poruchami
motoriky a dalšími vadami, které souvisí s poškozením centrálního nervového systému;
možnosti výchovy a vzdČlání takto postižených osob jsou omezené, v souþasné dobČ jsou
vzdČláváni podle Rehabilitaþního vzdČlávacího programu pomocné školy
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hluboká mentální retardace – (IQ nižší než 20), nízká míra rozvinutosti psychických funkcí,
zejména pozornosti, ale i volních vlastností potĜebných k systematickému osvojování uþiva,
možnosti výchovy a vzdČlávání jsou velmi omezené
 jiná mentální retardace
nespecifikovaná mentální retardace
Národní program rozvoje vzdČlávání v ýeské republice
koncepþní dokument þeské vzdČlávací politiky oznaþovaný jako Bílá kniha; obsahuje zámČry rozvoje
vzdČlávání žákĤ od 3 do 19 let a návrhy i doporuþení ekonomického, politického a pedagogického
charakteru, které jsou postupnČ realizovány
Národní program vzdČlávání
nejvyšší ĺkurikulární dokument, který vzniká na základČ vymezení ve ĺškolském zákonČ
období
pedagogicky a þasovČ vymezený úsek vzdČlávání v ĺRámcovém vzdČlávacím programu pro základní
vzdČlávání na 1. stupni; 1. období vzdČlávání zahrnuje 1. až 3. roþník, 2. období 4. a 5. roþník
obor vzdČlání - základní škola
jeden z oborĤ soustavy oborĤ vzdČlání, které stanoví vláda naĜízením po projednání s pĜíslušnými
ústĜedními odborovými orgány a pĜíslušnými organizacemi zamČstnavatelĤ s celostátní pĤsobností;
pro realizaci základního vzdČlávání je v souladu se školským zákonem vydán ĺRámcový vzdČlávací
program pro základní vzdČlávání
oþekávané výstupy
stČžejní þást ĺvzdČlávacího obsahu jednotlivých ĺvzdČlávacích oborĤ; jsou ovČĜitelné, prakticky
zamČĜené, mají þinnostní povahu a jsou využitelné v bČžném životČ; vymezují úroveĖ, které mají
všichni žáci prostĜednictvím ĺuþiva dosáhnout; jsou stanoveny orientaþnČ (nezávaznČ) na konci
3. roþníku (1. období) a závaznČ na konci 5. roþníku (2. období) a 9. roþníku
pervazivní porucha
porucha prostupující celou osobnost, projevující se ve všech funkþních oblastech
postižení více vadami
za postiženého více vadami se považuje jedinec postižený souþasnČ dvČma nebo více na sobČ kauzálnČ
nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a dĤsledkĤm opravĖovalo
k zaĜazení do školy pro pĜíslušný typ postižení
pĜedmČty speciální pedagogické péþe
výuka pĜedmČtĤ speciální péþe se zajišĢuje v základních školách pro daný typ postižení, podle potĜeb
jednotlivých žákĤ, vždy na doporuþení pĜíslušného odborníka v rozsahu, který umožĖují podmínky
školy v rámci platných pĜedpisĤ; jedná se pĜedevším o individuální logopedickou péþi, znakový jazyk,
zdravotní tČlesnou výchovu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakovČ postižených, zrakovou
stimulaci, práci s kompenzaþními pomĤckami, rozumovou a smyslovou výchovu apod.
prĤĜezová témata
reprezentují v ĺRámcovém vzdČlávacím programu aktuální okruhy problémĤ souþasného i budoucího
svČta a stávají se povinnou souþástí základního vzdČlávání; jsou dĤležitým formativním prvkem
základního vzdČlávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka pĜedevším v oblasti postojĤ a hodnot; stávají
se pĜíležitostí pro individuální uplatnČní žákĤ i pro jejich vzájemnou spolupráci
rámcové vzdČlávací programy
ĺkurikulární dokumenty státní úrovnČ, které normativnČ stanovují obecný rámec pro jednotlivé
ĺetapy vzdČlávání a jsou závazné pro tvorbu ĺškolních vzdČlávacích programĤ
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rámcový uþební plán pro základní vzdČlávání
uþební plán ĺRámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání, který vymezuje základní
parametry organizace základního vzdČlávání; závaznČ vymezuje: zaþlenČní ĺvzdČlávacích oblastí
a ĺvzdČlávacích oborĤ do základního vzdČlávání na 1. a 2. stupni, minimální þasové dotace pro jejich
realizaci, disponibilní þasovou dotaci, celkovou povinnou þasovou dotaci a poznámky k rámcovému
uþebnímu plánu
rámcový uþební plán pro základní vzdČlávání pro vzdČlávání žákĤ s lehkým mentálním
postižením
uþební plán pĜílohy Rámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání, který vymezuje
základní parametry organizace základního vzdČlávání; závaznČ vymezuje: zaþlenČní ĺvzdČlávacích
oblastí a ĺvzdČlávacích oborĤ do základního vzdČlávání na 1. a 2. stupni, minimální þasové dotace
pro jejich realizaci, disponibilní þasovou dotaci, celkovou povinnou þasovou dotaci a poznámky
k rámcovému uþebnímu plánu
Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání
ĺkurikulární dokument státní úrovnČ, který normativnČ stanoví obecný rámec základního vzdČlávání
Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání - pĜíloha upravující vzdČlávání žákĤ
s lehkým mentálním postižením
pĜíloha ĺRámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání, která je upravena pro potĜeby
a vzdČlávací možnosti žákĤ s lehkým mentálním postižením
reedukace
speciálnČ pedagogické metody a postupy, kterými se zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené
funkce
rehabilitace
(v pedagogickém smyslu) – speciálnČ pedagogické metody a postupy, kterými se upravují spoleþenské
vztahy, obnovují narušené praktické schopnosti a dovednosti a možnosti seberealizace jedince
s postižením
speciálnČ pedagogická diagnostika
vČdní disciplína zamČĜena na zjišĢování individuálních schopností a možností jedince s postižením;
úþelem diagnostiky je urþit možnosti vzdČlávání tČchto jedincĤ a prostĜedky pro speciální výchovu
v rodinČ, škole a pĜi mimoškolních aktivitách
speciálnČ pedagogické metody
metody zamČĜující se na prevenci, pĜekonávání nebo zmírnČní dĤsledku postižení, mezi základní
speciálnČ pedagogické metody patĜí edukace, kompenzace, reedukace a rehabilitace
školská rada
orgán školy umožĖující zákonným zástupcĤm nezletilých žákĤ a zletilým žákĤm, pedagogickým
pracovníkĤm školy, zĜizovateli a dalším osobám podílet se na správČ školy; projednává návrh
ĺškolního vzdČlávacího programu
školní vzdČlávací programy
ĺkurikulární dokumenty školní úrovnČ; školní vzdČlávací program pro základní vzdČlávání
zpracovává podle ĺRámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání každý vzdČlavatel
poskytující základní vzdČlávání
školský zákon
zkrácený název pro Zákon o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání
a o zmČnách nČkterých zákonĤ
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uþební osnovy
þást ĺškolního vzdČlávacího programu, ve které je ĺvzdČlávací obsah jednotlivých ĺvzdČlávacích
oborĤ þlenČn do ĺvyuþovacích pĜedmČtĤ v jednotlivých roþnících 1. a 2. stupnČ základního
vzdČlávání
uþební plán
þást ĺškolního vzdČlávacího programu vymezující na základČ ĺrámcového uþebního plánu
organizaci výuky na konkrétní škole; obsahuje tabulaci s výþtem povinných a volitelných
ĺvyuþovacích pĜedmČtĤ a poznámky k organizaci a realizaci jednotlivých ĺvyuþovacích pĜedmČtĤ
uþivo
þást ĺvzdČlávacího obsahu jednotlivých ĺvzdČlávacích oborĤ, které je strukturováno do
jednotlivých tematických okruhĤ (témat, þinností); je chápáno jako prostĜedek pro dosažení
ĺoþekávaných výstupĤ, tvoĜí nezbytnou souþást vzdČlávacího obsahu; na úrovni ĺRámcového
vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání je uþivo doporuþené k distribuci do ĺškolního
vzdČlávacího programu;, na úrovni ĺškolního vzdČlávacího programu je závazné
vyuþovací pĜedmČt
forma didaktického uspoĜádání ĺvzdČlávacího obsahu a jeho organizaþního zpracování ve ĺškolním
vzdČlávacím programu; z jednoho ĺvzdČlávacího oboru mĤže být vytvoĜen jeden ĺvyuþovací
pĜedmČt nebo více ĺvyuþovacích pĜedmČtĤ, pĜípadnČ mĤže ĺvyuþovací pĜedmČt vzniknout integrací
ĺvzdČlávacího obsahu více ĺvzdČlávacích oborĤ (integrovaný vyuþovací pĜedmČt)
vzdČlávací oblasti
orientaþnČ vymezené celky ĺvzdČlávacího obsahu základního vzdČlávání; ĺRámcový vzdČlávací
program pro základní vzdČlávání obsahuje devČt ĺvzdČlávacích oblastí, které jsou tvoĜeny jedním
ĺvzdČlávacím oborem nebo více obsahovČ blízkými ĺvzdČlávacími obory
vzdČlávací obory
samostatné þásti ĺvzdČlávacích oblastí v ĺRámcovém vzdČlávacím programu pro základní
vzdČlávání; vymezují ĺvzdČlávací obsah (ĺoþekávané výstupy a ĺuþivo)
vzdČlávací obsah
vymezení ĺoþekávaných výstupĤ a ĺuþiva na úrovni ĺvzdČlávacích oborĤ, který je dále
rozpracováván na úrovni ĺškolních vzdČlávacích programĤ
vzdČlávací obsah základního vzdČlávání
souhrn lidského poznání didakticky zpracovaný pro úroveĖ ĺzákladního vzdČlávání poskytující
žákĤm spolehlivý základ všeobecného vzdČlání orientovaného zejména na situace blízké životu a na
praktické jednání
výchovné a vzdČlávací strategie
promyšlenČ volené a Ĝazené postupy, kterými chce škola cílenČ smČĜovat k naplĖování ĺklíþových
kompetencí
základní škola
viz obor vzdČlání
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