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1. ÚVOD

Tento školní vzdělávací program nahrazuje dosavadní vzdělávací učební osnovy Základní škola.
Vychází  z Rámcově  vzdělávacího  programu  základní  vzdělávání  schváleného  Ministerstvem

školství mládeže a tělovýchovy po č.j. 27002/2005-22 z r.2005
 

2. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Historie 
Budova školy
1906/1907  –  otevřena  nová  školní  budova,  která  slouží  dodnes,  vyučování  bylo  zahájeno  ve  třech
třídách se 173 žáky.
1945 - ve válečných událostech byla budova silně poškozena, v  následujících letech probíhaly opravy a
úpravy.  
1957 - v budově byl zrušen učitelský byt a přestavěn na 1. třídu, klubovnu a šatnu.
1983 - z pokoje a klubovny byla zřízena jídelna a výdejna, do malé třídy byla umístěna místní knihovna.
Poslední rekonstrukce proběhly v roce 1989 a v roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy.

V roce 2003 došlo ke sloučení ředitelství Základní školy a Mateřské školy pod jednu právnickou osobu,
škola získala právní subjektivitu.

Základní  škola  a  mateřská  škola  Babice  nad  Svitavou je  příspěvkovou organizací,  sdružující  pětici
zařízení: Mateřskou školu Babice nad Svitavou, Základní školu Babice nad Svitavou, Školní družinu,
Školní jídelnu a Výdejnu. 

Od 1. 9. 2006 se složení subjektu projevilo v oficiálním názvu školy, který zní: Základní škola 
a mateřská škola Babice nad Svitavou, příspěvková organizace.

Dne 4. 11. 2006 byla zřízena školská rada ZŠ Babice nad Svitavou. 

Úplnost a velikost školy

Základní  škola  Babice  nad  Svitavou  je  malotřídní  škola  s  prvním  stupněm ZŠ.  Nejvyšší
povolený počet žáků byl od 1.9.2016 navýšen na 75 žáků. Vyučování žáků 1. - 5. ročníku probíhá ve  4
třídách, kdy v jedné ze tříd jsou spojeny dva ročníky. Na druhý stupeň ZŠ přecházejí žáci do škol 
v Kanicích, Bílovicích nad Svitavou nebo jinam.
Spádovým obvodem je místní obec.  Do školy dojíždí také několik dětí z okolních obcí.
Škola je umístěna ve střední části obce části obce, v blízkosti hlavní místní komunikace.

Vybavení školy

Materiální

Škola  je  nadstandardně  vybavena  učebnicemi  a  učebními  pomůckami,  při  výuce  hlavních
předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů   je k dispozici žákovská
školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. Od
září 2016 je v jedné ze tříd k dispozici interaktivní tabule s projektorem.
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Prostorově-technické

V přízemí budovy se nachází jedna učebna, v 1. poschodí probíhá výuka ve třech učebnách
vybavených běžným žákovským nábytkem i didaktickou technikou. Ředitelna v přízemí sdílí místnost s
obecní  knihovnou,  která je otevřena pro veřejnost  jedno odpoledne v týdnu.  V poschodí se nachází
sborovna  s kopírkou a tiskárnou, dále pak učitelská i žákovská knihovna. Pomůcky jsou uloženy ve
třídách  a ve sborovně školy. V každém poschodí je sociální zařízení, v přízemí se nachází také sprchový
kout.
Ve výuce škola využívá informačních technologií, je vybavena interaktivní tabulí, 8 notebooky a 7 i-
pady s přístupem na internet. Pedagogové mají k dispozici jeden stolní počítače ve sborovně. Základní
škola prezentuje svoji činnost na webových stránkách.

V přízemí  je  umístěna  také  hudebna,  školní  jídelna  a  výdejna.  Základní  škola  nedisponuje
vlastní tělocvičnou. ŠVP v předmětu tělesná výchova je naplňován v místní Sokolovně, na „oranžovém
hřišti“ obce a při návštěvě plaveckých lekcí v Blansku.

Školní  jídelna  s  celkovou  kapacitou  135  strávníků  zabezpečuje  stravování  žáků,  připravuje
obědy pro žáky a zaměstnance školy. Obědy se přepravují  z kuchyně ze sousední budovy mateřské
školy. Z výdejny jsou strávníkům vydávány do jídelny.

Suterén je využíván jako sklad. 
Škola není bezbariérová, a v případě integrace tělesně handicapovaného žáka by bylo nutné tuto

situaci řešit.
V areálu školy se nachází zahrada, školní dvůr a vjezd z hlavní ulice. V sousedství se nachází

budova  mateřské  školy.  Na  zahradě  mateřské  školy  se  nachází  dětské  hřiště  s  pískovištěm  a
prolézačkami,  které  pro  relaxaci  využívají  také  žáci   školní  družiny.  Škola  nedisponuje  technickou
dílnou.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky, jeden učitel, dvě vychovatelky školní družiny a jedna
asistentka pedagoga. Ve sboru jsou zastoupeni kvalifikovaní pedagogové pro učitelství prvního stupně
ZŠ.

Prioritou  školy je  vzdělávání  a  výchova žáků podle  moderních  poznatků  o  psychosomatickém
vývoji dětí a mládeže. Pedagogičtí pracovníci se věnují i dalšímu vzdělávání (psychologie, pedagogika,
osobnostní  a  sociální  výchova,  moderní  metody  v didaktice  předmětů  a  v  neposlední  řadě  i  práce
s výpočetní a komunikační technikou). 

Charakteristika žáků

Většina žáků naší školy jsou místní děti z Babic nad Svitavou. Ve škole se nevzdělávají děti cizích
státních příslušníků. 

Zabezpečení výuk žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola má v posledních letech (do školního roku 2015/2016) zkušenosti s  integrací několika žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ve dvou třídách u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
pracují asistentky pedagoga.

Projektové vyučování

Projektové vyučování je metoda, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji  vědomostí,
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dovedností  a  postupů  nejširšího  spektra.  Realizováním  výchovně  vzdělávacích  projektů  navíc
podporujeme globální pohled dítěte na svět a tedy na integraci učiva. Ve škole plánujeme 
a realizujeme projekty různého charakteru i rozsahu, v rámci jednotlivých tříd, i napříč celou školou.
Pravidelně realizujeme např. praktické dílny orientované na oslavy lidových tradic a svátků. V rámci
projektu  jsou  žáci  vedeni  k  samostatnému  zpracování  určitých  problémů  a  získávají  zkušenosti
praktickou  činností  a  experimentováním.  Veškerá  činnost  se  soustřeďuje  kolem  jednoho  tématu.
Projektové vyučování je tvořivější, bývá živější a rušnější než tradiční výuka. Nejčastěji uskutečňujeme
projekty krátkodobé a střednědobé. 
Projekty se nevytvářejí jen přímo ve škole, ale i na výletech.

Nejprve  celý  projekt  připravujeme.  Musíme  zvolit  záměr,  určit  vhodné  téma,  stanovit  cíle,
naplánovat  konkrétní  činnosti,  promyslet  vazby  na  konkrétní  učivo,  zorganizovat  práci  a  zajistit
pomůcky. Poté přijde realizace projektu, tedy vlastní práce dětí.  Na konci nesmí chybět zhodnocení
celého projektu - často pořádáme konferenci a výstavu pro ostatní děti ve škole a veřejnost. Výsledky
dětí také prezentujeme na internetu. Téma projektů je různorodé – podle aktuální potřeby a inspirace
pedagogů. Příkladem mohou být naše celoškolní projekty: Řemeslný jarmark, Putování za pohádkou,
Řecká miniolympiáda atd.

Projekt je silným motivačním nástrojem k učení, zapojuje všechny žáky, ale respektuje jejich
individuální  zvláštnosti.  Rozvíjí  fantazii  a  tvořivost.  Podle  svého  charakteru  může  podporovat  jak
samostatnost, tak i kooperaci mezi dětmi. Často ale klade hlavní důraz právě na spolupráci žáků, jejich
pozitivní vzájemnou závislost, na přijetí společných cílů a vzájemnou komunikaci. Centrálním pojmem
vzdělávání je zvědavost. Do popředí se tak dostává proces zkoumání, hledání, pátrání po smyslu věcí,
jevů  a  vztahů.  Velký  význam v  tomto  procesu  má jazyk,  nástroj  pro  učení  jako  hledání  smyslu  a
významu věcí. Hlavní metodou při práci na projektech bývá skupinová a kooperativní práce, kterou naše
škola preferuje a na níž tvorbu projektů staví.

Nejčastěji realizovaným celoškolním projektem je školní časopis. Kooperace probíhá od samého
počátku  práce,  kdy  si  žáci  společně  určí  téma  pro  dané  číslo.  Následně  si  ve  třídách  vybírají  a
zpracovávají podtémata. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím školního deníku dítěte, na
třídních  schůzkách,  konzultačních  dnech,  případně  osobně  či  telefonicky  dle  přání  rodičů  (zák.
zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá zimní (vánoční) a jarní vystoupení (školní
akademie),  na návštěvu do školy zveme i mateřskou školu.  S mateřskou školou pořádáme společné
projekty jako např. Indiánské dopoledne aj.

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází několikrát za školní rok,
popř.  dle  potřeby.  Rada  je  vedením školy  informována  o  činnosti  školy,  o  výsledcích  vzdělávání,
záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb, §167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě
zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků, škola musí úzce spolupracovat s brněnskými

a jinými pobočkami PPP. V případě přijetí integrovaných žáků se specifickými postiženími

je nutná spolupráce se specializovanými zařízeními

V oblasti  enviromentální  výchovy,  vzdělávání  a  osvěty  škola  spolupracuje  se  správou CHKO
Moravský kras, s odborem životního prostředí JMK a Ekocentrem Brno. Při školních projektech nám
rovněž pomáhají představitelé místního polesí.

V oblasti  kulturních  akcí  spolupracuje  škola  s Obecní  knihovnou  s muzei  a  jinými  institucemi
v Brně.

Výrazná  je  spolupráce  se  všemi  zájmovými  složkami  obce  –  sdružení  SDH,  pekařky z Babic,
farnost Babice nad Svitavou, letečtí modeláři atd.
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Ve sportu je výrazná spolupráce s místní TJ Sokol Babice nad Svitavou.

O dění ve škole se může veřejnost dovědět z internetových stránek, které škola prezentuje na stánkách
místního obecního úřadu. 

Velmi důležitou roli hraje ve spolupráci školy s rodiči občanské sdružení Babyka. Jedná se

o sdružení rodičů a přátel, kteří vytváří společně s jinými zájmovými skupinami vesnice mimoškolní
aktivity pro děti a rovněž se podílí na projektové výuce školy.

Škola vydává vlastní školní revue Babický školáček, na jehož tvorbě se podílí děti všech ročníků
a pedagogové. V časopise je obsažena nejen složka tvořivá, ale také informační. Občané z Babic mají
možnost zakoupit si školní časopis na vybraných místech obce.

Škola má partnerskou školu v rakouském Dürnstein.

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním
školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí
školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité
zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu
po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování
(zájmové kroužky, ZUŠ, apod.)

Při škole funguje družina odpolední ve dvou odděleních.

 

Školní knihovna 

V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie,
knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond
CD a DVD disků. Shromažďujeme nabídky kurzů a dalšího vzdělávání, propagační materiály 

o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí 

a školních výletů. 

Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor a pro žáky je zde k dispozici

 8  počítačů  s internetem a  výukovými  programy.  V knihovně  a  „čítárně  na  schodech“  se  pořádají
výstavy (učebnice, k významným výročím a událostem apod.).

Učitelé využívají fond a prostory knihovny pro výuku, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali
informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou
potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací, až po vlastní realizaci. 

Knihovna  poskytuje  učitelům  i  žákům  kvalitní  zdroj  informací,  a  tím  vytváří  podmínky  pro
projektové vyučování a globální výchovu.
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3. CHARAKTERISTIKA  ŠVP

Co chceme a kam směřujeme
Škola je zaměřena na:

 otevřenost ve výuce a propojení školy s okolním světem
 v nižších ročnících na učení hrou
  výuku cizích jazyků od 2. ročníku
 kooperativní práci dětí různých věkových skupin
 zachování dětské tvořivosti 
 vytváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané
 nabídku školní družiny a zájmových kroužků
 vedení žáků k hodnotám trvale udržitelného rozvoje

O co usilujeme?
-        rozvíjet u žáků takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně

encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; 
-        zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování,

kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
-        posílit výuku cizích jazyků;
-        vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání

výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
-        vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat sportovní výchovu;
-        vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
-      stejnou péči věnovat všem žákům; naše škola je schopná individuálního přístupu k žákům, 
- vzdělávání  v naší  škole  založit  na poznávání,  respektování  a  rozvíjení  individuálních  potřeb,

možností a zájmů každého žáka, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
- zajistit, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s

využitím podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima,
-         klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký

význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami,
nadáním a vlastnostmi);

-        nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební,
pohybové, manuální, estetické apod.;

-         provádět rozumnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve třídách základní
školy s ostatními dětmi,

-        zaměřit se i na žáky nadané, vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj,
- rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Organizace výuky
V málotřídní  škole  pracujeme  se  žáky  1.stupně,  od  1.  do  5.ročníku.  Výuka  je  organizována  v
následujících formách: samostatné ročníkové třídy i  třídy spojující dva ročníky (při nižším počtu
žáků). Všechny vyučovací hodiny mají stejnou délku.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pokud vyučující pedagog vyhodnotí, že má žák při vzdělávání takové obtíže, že je potřebné jeho 
vzdělávání podpořit podpůrnými prostředky pedagogické intervence a pokud tato pedagogická 
intervence vyžaduje spolupráci více pedagogů, vytvoří škola žákovi Plán pedagogické podpory.

Plán pedagogické podpory (PLPP) 
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- je zpracován pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve 
vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. PLPP zpracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního 
vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a se zapojením ostatních vyučujících a ředitelky 
školy,

- PLPP zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření 1. 
stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu,

- S PLPP v písemné formě je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni vyučující.

- Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu.

- PLPP škola průběžně aktualizuje a vyhodnocuje naplňování cílů. Nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření (PO) pedagog a výchovný poradce vyhodnotí, zda PO vedou k 
naplnění stanovených cílů.

Individuální vzdělávací plán (IVP)   

- IVP zpracovává škola (třídní učitel nebo vyučující daného předmětu s dopomocí výchovného poradce) 
pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského 
zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka.

-  IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a 
stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, dále informace o úpravách 
obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a 
hodnocení žáka, případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

- IVP se zpracovává do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení ŠPZ a žádost 
zákonného zástupce žáka a je dle potřeb upravován a doplňován v průběhu celého školního roku. IVP je 
zpracováván ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

- Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 
nemůže být IVP prováděn. Poté je informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 
předána ředitelce školy a zaznamenána do školní matriky. IVP dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje
ředitelka školy nejdéle na období jednoho školního roku. 

- Realizace IVP je průběžně hodnocena a dle potřeby konzultována na schůzkách s vyučujícími 
pedagogy, výchovným poradcem a zákonnými zástupci.

- Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou minimálně jednou ročně.

Úpravy očekávaných výstupů u žáků s lehkým mentálním postižením

V v případě podpůrných opatření třetího stupně u žáků s lehkým mentálním postižením se využívají 
výstupy minimální doporučené úrovně. Při tvorbě IVP pro žáka škola vychází z Minimální doporučené 
úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, jak je uvedena v RVP ZV. Tyto 
výstupy jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP do individuálního vzdělávacího 
plánu žáka. Úpravy výstupů se provádějí na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce 
žáka. Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně 
překročit. 

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato 
skutečnost vychází z toho, že také žák mimořádně nadaný má speciální vzdělávací potřeby.

- IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů,
ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským
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zařízením.
- IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při  jeho sestavování spolupracuje třídní

učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.
- IVP je sestaven nejpozději  do jednoho měsíce od obdržení  doporučení  školského poradenského

zařízení.  Součástí  IVP je  termín  vyhodnocení  naplňování  IVP a  může  též  obsahovat  i  termín
průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné.

- IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován
v průběhu školního roku.

- Výchovný  poradce  zajistí  písemný  informovaný  souhlas  zákonného  zástupce  žáka,  bez  kterého
nemůže  být  IVP  prováděn.  Poté  jsou  předány  informace  o  zahájení  poskytování
podpůrných opatření podle IVP ředitelce školy a zaznamenány do školní matriky.

 Pokud jde o metody  práce a úpravu vzdělávacího procesu, umožňujeme mimořádně nadaným žákům:
-  předčasný nástup dítěte ke školní docházce,
- samostatnou a skupinovou práci v rámci třídy,
- zadávání specifických a doplňujících úkolů a projektů,
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy,
- příprava a účast na soutěžích (školního, okresního a celostátního charakteru),
- nabídka zájmových aktivit.

Školní poradenské pracoviště a pedagogická intervence
Kontaktním pracovníkem pro komunikaci se ŠPZ je ředitelka školy.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Vzhledem k tomu,  že  jsme školou  málotřídní,  není  součástí  našeho pedagogického sboru  speciální
pedagog ani  školní  psycholog.  Škola  tedy  nezajišťuje  žákům individuální  ani  skupinovou speciální
pedagogickou péči v rámci výuky ani mimo vyučování.

Pro žáky se SVP provádíme podle možností školy tyto úpravy vzdělávacího procesu: dělení výuky
cizího jazyka na skupiny

Škola  zajišťuje  skupinovou  pedagogickou  intervenci  v  rozsahu  jedné  hodiny  týdně  v  čase  po
vyučování, a to pro žáky, kteří mají docházku doporučenou ze ŠPZ.

 Zapojení dalších subjektů a právní vymezení

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naše škola spolupracuje prioritně
s Pedagogicko psychologickou poradnou  Brno,  pracoviště  Hybešova.  S ostatními  subjekty  škola
bude spolupracovat v souladu s doporučením poradenského zařízení.

Při  stanovení  podpůrných  opatření  pro  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  škola
vychází  z  doporučení  školského  poradenského  zařízení  a  přiznaného  stupně  podpory  v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb., přílohy č. 1.
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Výchovné a vzdělávací strategie

Cíle základního vzdělávání

Cíl Co představuje v životě školy a žáka 
a ve výuce

1.  Umožnit  žákům osvojit  si  strategii  učení  a
 motivovat je pro celoživotní učení
 

Rozvoj  postojů,  dovedností  a způsobů  rozhodování
metodami, které umožňují přímou zkušenost
Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek)
- knihovna, Internet, exkurze 
Propojení informací se skutečným životem
Samostatnost, organizace vlastní činnosti
Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost
Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu
Poznávání vlastních možností
Prezentace vlastních výsledků
Tvořivost (práce na projektech)
Účast na organizaci vzdělávání
Práce v motivujícím prostředí
Práce s přiměřeným učivem
Hodnocení formou zpětné vazby
Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí
Výuka bez situací nerovnosti a ponížení 
Stanovení dílčích cílů
Zařazování metod, které podporují zvídavost
Využívání kladného hodnocení
Dobré výsledky podporují motivaci
Osobní příklad
 

2.  Podněcovat  žáky  k tvořivému  myšlení,
logickému uvažování a k řešení problémů
 

Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě
Uplatňování mezipředmětových vztahů 
Objevování  vzájemných  vztahů  a  příčin  přírodních,
společenských a dalších jevů a dějů
Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám
Praktická cvičení
Uplatňování  základních  myšlenkových  operací  –
srovnávání,  třídění,  analýza,  syntéza,  zobecňování,
abstrakce
Rozvíjení schopnosti logického uvažování
Řešení  problémů  na  základě  kritického  zhodnocení
informací
Podpora netradičních způsobů řešení
 

3.  Vést  žáky  všestranné,  účinné  a  otevřené
komunikaci

Prostor  pro  střetávání  a  komunikaci  různými  formami
(ústně,  písemně,  výtvarnými  prostředky,  pomocí
technických prostředků atd.)
Dodržování  etiky  komunikace  (věcnost,  naslouchání,
prostor  pro  různé  názory,  respektování  originálních,
nezdařených aj. názorů)
Základ pro hledání a objevování problémů
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Základ spolupráce a společného prožívání
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným
Práce v týmu
 

4.  Rozvíjet  u  žáků schopnost  spolupracovat  a
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 

Jasná  pravidla  pro  soužití  ve  škole  -  práva,  povinnosti,
sankce
Atmosféra demokracie a přátelství
Kooperativní učení, spolupráce ve výuce
Osobní odpovědnost za výsledky společné práce
Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery
 

5.  Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali
jako  svébytné,   svobodné  a  zodpovědné
 osobnosti,  uplatňovali  svá  práva  a  plnili  své
povinnosti
 
 

Učit  se  samostatně  rozhodovat  a  nést  důsledky  za  svá
rozhodnutí

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii
Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání
Vhodnou formou prosazovat své zájmy
Učit se argumentovat
Pracovat se školním řádem
Dětská rada zástupců tříd
 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní
city v chování, jednání a v prožívání životních
situací,  rozvíjet   vnímavost  a  citlivé  vztahy
k lidem, svému prostředí i k přírodě
 
 

Chápání  bohatství  a  složitost  citového  života,  rozvíjet
citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí
Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích
S pomocí dospělých řešení své citové vztahy
Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city
Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a
ke kulturním a etickým hodnotám
Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání
 

7.  Učit  žáky  aktivně  rozvíjet  a  chránit  své
fyzické, duševní a sociální zdraví
a být za ně odpovědný
 

Čistota prostředí školy
Vhodné hygienické zázemí
Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí
- spoluúčast na jeho úpravě
Organizace  denního  režimu  ve  prospěch  žáků  (časová,
obsahová)
Zdravý stravovací a pitný režim
Kompenzační a hygienické přestávky v učení
Pohybové  relaxační  přestávky,  dostatečná  nabídka
pohybových  aktivit  pro  každého  (včetně  víkendových
a prázdninových zájezdů)
Škola bez kouře a drog
Důsledná prevence šikany a násilí
Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání
Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným
lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám,
učit je žít společně s ostatními lidmi
 

Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě
i ve škole a společnosti

Otevřenost vůči spolužákům
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Solidarita s druhými
Rozvíjení  kritických  postojů  k negativním  projevům  ve
škole i společnosti
Integrace žáků vyžadujících speciální péči
Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech
Rozvíjení schopnosti empatie
Multikulturní  výchova  –  porozumění  odlišnému  způsobu
života lidí z jiných kultur
Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních
prostředí
Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem
 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní
schopnosti  v souladu  s reálnými  možnostmi  a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při   rozhodování o vlastní životní
a profesní orientaci

Uplatňování sebehodnocení žáků.

Harmonogram informační  a  poradenské  činnosti  v oblasti
profesní orientace
Osvojování základních pracovních dovedností 
a návyků
Výstupní hodnocení žáků

 
Klíčové kompetence

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň
klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní
učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

 
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní
učení.

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

Žákům  umožňujeme  ve  vhodných  případech  realizovat  vlastní  nápady,  je  podněcována  jejich
tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má
žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. 

 
KOMPETENCE  K  ŘEŠENÍ  PROBLÉMU  –  podněcovat  žáky  k  tvořivému  myšlení,  logickému
uvažování a k řešení problémů

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

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

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole       i
mimo školu.  Učíme žáky obhajovat  a  argumentovat  vhodnou formou svůj  vlastní  názor  a  zároveň
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poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme
děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat 
a respektovat práci vlastní a druhých

Během vzdělávání  mimo jiné  používáme skupinovou práci  žáků,  vzájemnou pomoc při  učení.
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při  Tv, na školách v přírodě
apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme 

k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je
zároveň k odmítavému postoji  ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit
základům kooperace a týmové práce. 

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

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

Je  kladen  důraz  na  environmentální  výchovu,  ekologicky  myslící  jedinec.  Žáky  vedeme
k zodpovědnému vztahu k přírodě, třídění odpadů. Chceme žáky zapojit do řešení místních projektů,
kde se prakticky seznamují s problémy obce a širšími vztahy v regionu a země.

  
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

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

o praktické exkurze. Vychováváme k volbě povolání. 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme 

se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření 

a  doporučení  poradny  pak  se  žákem  pracují  učitelé  individuálně.  V případě,  že  pedagogicko-
psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení   je
na  žádost  zákonných zástupců dítěte  vypracován  individuální  vzdělávací  plán,  podle  kterého  se  s
dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení              z vyšetření v
PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob
hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci
těchto dětí  přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, v těchto případech doporučujeme
rodičům a preferujeme slovní hodnocení žáka. 

Na  základě  doporučení  PPP,  SPC  je  možné  vzdělávat  žáka  v určitém  předmětu  v  jiném 
postupném ročníku.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu 

na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování
základního  učiva  do  hloubky  především v  těch  vyučovacích  předmětech,  které  reprezentují  nadání
dítěte.  V  rámci  vyučování  některých  předmětů  (např.  matematika)  projevují  tito  žáci  kvalitní
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koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené
požadavky. Umožníme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou
literaturou  (hlavolamy,  kvizy,  záhady,  problémové  úlohy),  i  navštívit  vyučovací  hodiny  ve  vyšších
ročnících.  V  naučných  předmětech  jsou  jim  zadávány  náročnější  samostatné  úkoly  (referáty  k
probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením     a řízením skupin. Na
žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem.
Vhodným  způsobem  je  zapojuje  do  činností  v  hodině  –  mohou  doprovázet  na  hudební  nástroj,
předzpívávat píseň … Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky,
jsou  podporováni  v  mimoškolních aktivitách,  navštěvují  výtvarné obory při  základních uměleckých
školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit
organizovaných  školou  nebo  základní  uměleckou  školou.  Při  samotné  výuce  bývají  pověřováni
náročnějšími částmi při  plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní
žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší
zájem a talent.  Žáci  budou zapojováni  do sportovních soutěží,  ať  už v rámci  školy nebo mimo ni.
Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování
usměrňovat 

s  pedagogickým optimismem  a  taktně,  avšak  důsledně.  Usměrňujeme  žáky  v  osobnostní  výchově,
vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není
výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném
ročníku.
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) 
Vzdělávání žáků zrakově postižených může probíhat ve třídách formou individuální integrace. Žáci

se  mohou  vzdělávat  podle  zpracovaného  učebního  plánu  běžných  tříd  a  na  základě  individuálních
vzdělávacích plánů.

V rámci  disponibilní  dotace  se  může realizovat  podle  individuálních  potřeb  jednotlivých  žáků
předměty speciální péče – zejména: 
                prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených
                zraková a sluchová stimulace
                práce s optickými pomůckami 
                logopedická péče
                zdravotní tělesná výchova

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby
byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována
přítomnost  osobního  asistenta,  který  bude  pomáhat  žákovi  (jednomu  či  více)  při  přizpůsobení  se
školnímu  prostředí,  bude  pomáhat  učitelům  při  komunikaci  s takovým  to  dítětem,  pomáhat  při
komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)

Vzdělávání žáků tělesně postižených může probíhat ve třídách školy formou individuální integrace.
Žáci se mohou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních
vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány
změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy                do zdravotní tělesné
výchovy,  omezení  ve  výtvarné  výchově,  pracovních  činnostech,  případně  v ostatních  předmětech.
Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat
žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci
s takovým to  dítětem,  pomáhat  při  komunikaci  dítěte s ostatními  žáky a také  při  komunikaci  školy
s rodiči  postiženého žáka.  Učitel  musí  žáky na  přítomnost  postiženého spolužáka předem připravit,
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stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 

 
Vzdělávání žáků s     lehčími formami     autismem

Jedná se o žáky s autistickými rysy. Vzdělávání těchto žáků může probíhat ve třídách školy formou
individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra           se budou
žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. 

Učitel musí  s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování
s takto postiženými spolužáky. 

Na  základě  posouzení  SPC  o  závažnosti  postižení  bude  požadována  přítomnost  osobního
asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude
pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky
a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Vzdělávání žáků s     poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy

společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. 

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle
zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí
bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání
manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

Učitel  musí  s žáky,  stanovit  přesná  pravidla  chování  a  způsob  komunikace  ve  třídě  i mimo
vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů, další vhodné podněty pro práci s celou třídou
i problémovým žákem.
 
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve všech třídách formou individuální integrace. V případě,
že se bude jednat o žáky z kulturně odlišného prostředí, zaměříme se nejprve na oblast českého jazyka.
Je nezbytné,  aby žák  dokázal  uplatňovat  v  praxi  znalosti  vzdělávacího jazyka,  rozvíjet  se v těchto
znalostech a následně je využívat v mluveném i písemném projevu. Míru znevýhodnění konzultujeme s
PPP a  SPC,  následně  vyhodnotíme,  zda  využít  individuálního  vzdělávacího  plánu,  či  přítomnosti
osobního asistenta ve vyučování. 
Dále se také zaměříme na seznámení žáků s kulturními zvyklostmi našeho národa a tradicemi našeho
kraje. Přiblížíme tak žákovi prostředí, jehož součástí bude nyní i on. Zároveň budeme doplňovat obsah
vzdělávání pro spolužáky tím, že jim přiblížíme historii, kulturu a tradice znevýhodněného žáka. 
Se sociálním znevýhodněním se můžeme velmi často setkat také u sociálně slabších rodin. V tomto
případě žák většinou ovládá český jazyk, individuálně však sledujeme vtahy k ostatním žákům, přípravu
pomůcek a úkolů do výuky. Pozorujeme také biologický vývoj žáka, známky fyzického zanedbávání či
týrání, známky závislostí. V případě závažnějších zjištění kontaktujeme příslušné sociální zařízení. 
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Průřezová témata
 

Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je
integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně.
 

1. Osobnostní a sociální výchova 
2. Výchova demokratického občana 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
4. Multikulturní výchova 
5. Environmentální výchova 
6. Mediální výchova 

 
Dané tematické okruhy jsou u některých předmětů jejich součástí, nebo se zpracovávají v projektech.
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UČEBNÍ PLÁN – TABULKA Č.4

I. stupeň, 1. – 5. ročník Platnost od: 1.9.2016
Celkem povinně hodin 21 22 24 25 26 118
Oblasti  Min,

hodin
předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

33

9

Český jazyk a lit. 8+1 7 7 6 5+1 33+2

Slohová výchova - - 1 1 1 +3

Cizí jazyk (Aj) 0 0+2 3+1 3+1 3+1 9+5

Matematika a
její aplikace

20 Matematika 4 4+1 3+1 3+1 3+1 17+4
Geometrie - - 1 1 1 3

Informační a 
komunikační 
technologie

1 Informační a 
komunikační 
technologie

- - - - 1 1

Člověk 
a jeho svět

12 Prvouka 2 2 2 - - 6
Vlastivěda - - - 2 2 3 + 1
Přírodověda - - - 2 2 3 + 1

Umění 
a kultura

12 Hudební výchova 2 2 1 1 1 7
Výtvarná 
výchova

1 1 1 1 1 5

Člověk 
a zdraví

10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Člověk 
a svět práce

5 Pracovní 
výchova

1 1 1 1 1 5

Disponibilní 16
(součet) 118 118

Nepovinný předmět: Náboženství, 1 hodina týdně

Reedukace po vyučování pro žáky s doporučením ŠPZ (PPP):  dvě skupiny, 1 hodina týdně

Práce s diferencovanou třídou: 
- ve 3.ročníku dělené skupiny Aj (4 hod), Čj ( hod)

Změny v disponibilních hodinových dotacích v rámci týdenního plánu od 1.9.2016
zvýšen počet hodin Aj ve 3. a 5.ročníku o jednu
zvýšen počet hodin Vl a Př ve 4.ročníku o jednu (0,5 Vl a 0,5 Př)
snížen počet hodin Vv ve 3., 4., 5.ročníku o jednu
zvýšen počet hodin Hv ve 1. a 2.ročníku o jednu
snížen počet hodin slohu ve 1. a 2.ročníku o jednu



5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Jazykové vyučování žáky vybavuje znalostmi a dovednostmi, které umožňují vnímat sdělení, rozumět
jim, vyjadřovat se a vhodně prakticky využívat výsledků těchto sdělení. Oblast Jazyk
a jazyková komunikace je aplikována ve dvou vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí
jazyk. Cizím jazykem je na naší škole Anglický jazyk.

- Český jazyk a literatura
Hlavním cílem tohoto oboru je užívání mateřského jazyka v mluvené a psané podobě, pochopit sociální
a  kulturní  hodnoty  jazyka.  Vzdělávací  obor  Český  jazyk  a  literatura  má  komplexní  charakter.  Pro
přehlednost  je  rozdělena do složek Komunikační  a  slohová výchova,  Jazyková výchova a Literární
výchova.  V  rámci  disponibilních  hodin  na  naší  škole  je  zařazena  od  třetího  ročníku  hodina
Kooperativního  slohu.  Časová  dotace  pro  tento  předmět  je  jedna  hodina  týdně.  Zde  žáci  rozvíjí
prakticky  své  komunikační  dovednosti  při  tvorbě  školního  časopisu.  Prostřednictvím jednoduchých
cvičení se také setkávají s publicistickým stylem a jeho základními slohovými útvary, jako jsou zpráva,
oznámení,  popis,  charakteristika.  Hlavní  výukovou  metodou  je  kooperativní  práce.  V  hodinách
kooperativního slohu jsou rovněž připravovány další projekty určené k prezentaci školy a zapojení škly
do soutěží – literárních s výtvarně tvořivou složkou.

- Anglický jazyk
Umožňuje chápat rozdílné jazykové prostředí a tradice, prakticky si osvojovat cizí jazyk,
Pro využití při dalším studiu. Základem je rozvíjení slovní zásoby, základních gramatických jevů
a  jednoduchých  komunikačních  sdělení.  Vzdělávací  obor  Anglický  jazyk  je  zařazován  od  druhého
ročníku v příslušných časových dotacích pro daný ročník. Ve třetím a čtvrtém ročníku je v rámci oboru
Anglický jazyk zařazena hodina Konverzace s časovou dotací jedna hodina týdně. Cílem není testování
ani zkoušení, ale aplikace učiva v praxi. Výuka probíhá hlavně prostřednictvím rozhovorů a krátkých
příběhů. Tato hodina není uvedena jako disponibilní.

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Tato  vzdělávací  oblast  je  zaměřena  na  aplikaci  matematiky  v  reálných  situacích.  Žáci  postupně
prohlubují své dovednosti a znalosti, které umí využívat v praxi. Vzdělávací obor Matematika a její
aplikace je na prvním stupni naplňován v okruzích Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy
a páce s daty, Geometrie v rovině a prostoru a nestandartní aplikační úlohy a problémy. Od druhého
ročníku je věnována geometrii jedna hodina týdně v každém ročníku. 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Oblast Informační a komunikační technologie je zaměřená na zvládnutí  základní úrovně informační
gramotnosti  –  elementární  dovednosti  v  ovládání  výpočetní  techniky  a  moderních  informačních
technologií, tvořivě pracovat se získanými informacemi a dále je využívat v praxi. Na prvním stupni
využíváme Informační a komunikační technologie hlavně v rámci oblastí Člověk a jeho svět a Umění a
kultura. V pátém ročníku realizujeme tuto oblast jako samostatný vyučovací předmět
s časovou dotací jedna hodina týdně. Zde již prohlubujeme práci s textovými editory
a systematickou práci s internetem.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Zájmové útvary a nepovinné předměty se na naší škole věnují všem ročníkům. Žáci si mohou vybírat ze
zájmových útvarů, jedná se o Francouzský jazyk, Výtvarný kroužek, Německý jazyk a Péči o žáky
se SPU. 
Dalším zájmovým útvarem je Náboženství.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Tato oblast  je  koncipována pouze pro první  stupeň základních škol.  Zaměřuje se na obsah týkající



se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších současných
a historických témat. Žáci pozorují a pojmenovávají jevy kolem sebe, sledují vzájemné vztahy
a souvislosti. Podmínkou úspěchu je praktické využití, aplikace poznatků a osobní příklad učitele. 
Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou začleněny okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé
a čas,  Rozmanitost  přírody a  Člověk a  jeho  zdraví.  Tyto  okruhy jsou  začleněny v rámci  předmětů
Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda a Tělesná výchova.

UMĚNÍ A KULTURA
Žáci  se  seznamují  pomocí  praktických  činností  s  výrazovými  prostředky  hudebního  a  výtvarného,
dramatického a literárního umění. Učí se chápat výpovědi jednotlivých uměleckých děl, individualitu
interpretova vyjádření. Sám žák tvořivě pracuje a využívá prostor pro sebevyjádření.
Oblast umění a kultura je zastoupena vzdělávacími obory Hudební a Výtvarná výchova.

-Hudební výchova
Vedeme  žáky  k  aktivnímu  vnímání  hudby  a  zpěvu  prostřednictvím  vokálních,  instrumentálních,
hudebně pohybových a poslechových činností.

-Výtvarná výchova
Výtvarná výchova se opírá o tvůrčí činnosti – tvorbu, vnímání a interpretaci. Díky těmto činnostem
u žáků rozvíjíme fantazii, vnímání, cítění, prožívání a představivost. U tvůrčích činností
se zaměřujeme nejen na klasické a žákům známé techniky, ale využíváme také experiment.

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Vedeme žáky ke zdravotně preventivnímu chování a k vyváženému stavu tělesné, sociální a duševní
pohody.  Vzdělávání  směřujeme  k  péči  o  zdraví,  posilování  zdraví  a  odpovědnému  jednání.
Seznamujeme žáky s kvalitami mezilidských vztahů, ochranou životního prostředí a bezpečím člověka.
V této oblasti je nezbytný kladný příklad učitele. Oblast Člověk a zdraví se realizuje
ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Obor Výchova ke zdraví je součástí
vyučovacích předmětů Prvouka a Přírodověda.

- Výchova ke zdraví
Vzdělávacím obsahem navazuje na oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují znalosti o ochraně zdraví,
upevňuje  hygienické,  stravovací,  pracovní  a  jiné  zdravotně  preventivní  návyky.  Seznamují  se  se
škodlivostí návykových látek a s předcházením úrazů.

-Tělesná výchova
Žáci přechází zvolna od spontánních pohybových činností k řízeným a výběrovým.
Učí se konkrétní pohybové činnosti, kde trénují zdravotně orientovanou zdatnost, hodnotí úroveň svých
výkonů. Hlavním cílem vzdělávacího oboru je vytvořit pozitivní vztah k preferované pohybové činnosti
a  následně řadit  tuto  činnost  do denního režimu.  U žáků hodnotíme správné držení  těla,  zdravotně
orientovanou zdatnost a užíváme patřičnou korekci případných vad.

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Zaměřujeme se na praktické dovednosti  v  různých oborech lidské činnosti,  na pracovní  dovednosti
a návyky. Tato oblast je směřována pro uplatnění člověka v dalším životě. Na prvním stupni
je rozdělena na okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce
a příprava pokrmů. Činnosti jsou povinné pro chlapce i dívky. Žáci jsou také vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci. 

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A  AUTOEVALUACE ŠKOLY

 V souladu s ustanoveními zákona č. 317/2008 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,



o  základním  vzdělávání  a  některých  náležitostech  plnění  povinné  školní  docházky  vydávám
po projednání v pedagogické radě školy tato pravidla pro hodnocení základního vzdělávání.

Úvod

Nedílnou součástí  výchovně vzdělávací  práce  školy  je  hodnocení  a  klasifikace  žáků.  Jde  o  složitý
proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem těchto pravidel pro
hodnocení základního vzdělávání  (dále jen pravidel) je pomoci  těmto pracovníkům a stanovit  všem
jednoznačně platná pravidla pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní školy
je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat 
k  odpovědnému  vztahu  žáka  k  výchově  a  vzdělávání  v  souladu  se  školskými  předpisy.  Výsledky
hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.

Čl. 1
Hodnocení žáků

 Hodnocení žáků je:
a) jednoznačné
b) srozumitelné
c) srovnatelné s předem danými kritérii
d) věcné
e) všestranné 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Čl. 2
Zásady klasifikace

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, učitel nesmí podléhat,
žádnému subjektivnímu vlivu.

3.  Klasifikační  stupeň určí učitel,  který vyučuje příslušnému předmětu.  Výjimku tvoří  komisionální
zkoušky podle článku 14 odst. 7. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné
pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola
při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

4. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě.

5. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom
se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje
na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

6. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka.
Všechny  projevy  porušování  norem  chování,  agresivity  (včetně  verbálních  forem),  netolerance  či
xenofobie  je  povinen  řešit  okamžitě  ten  pedagogický  pracovník,  který  je  projevu  přítomen  (popř.
vykonává dozor) v co nejkratší  době informuje třídního učitele a  v případě závažnějších přestupků



ředitele školy. 

7. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají
v pedagogické radě. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však
24 hodin  před  jednáním pedagogické  rady o  klasifikaci,  zapíší  učitelé  příslušných  předmětů  číslicí
výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek,
na klasifikaci v náhradním termínu. U žáků se slovním hodnocením nebo kombinovaným hodnocením
obou  způsobů  se  do  katalogového  listu  uvede  způsob  hodnocení  značkou  S  a  celkový  výsledek
klasifikace  zapíše  slovně  do  formuláře,  který  je  vložen  do  katalogového  listu  jako  příloha.  Místo
formuláře je pak založena do katalogového listu kopie vysvědčení žáka.

8. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do
školy po nepřítomnosti delší než jeden týden.

9.  Účelem  zkoušení  není  nacházet  mezery  ve  vědomostech  žáka,  ale  hodnotit  to,  co  umí.  Učitel
klasifikuje  jen  probrané  učivo,  zadávání  nové  látky  k  samostatnému  nastudování  celé  třídě  není
přípustné, před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
Prověřování znalostí je nutné provádět až po dostatečném procvičení učiva.

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
Se  hodnotí  kvalita  práce  a  učební  výsledky,  jichž  žák  dosáhl  za  celé  klasifikační  období.  Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka
za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. 

Čl. 3
Způsob získávání podkladů pro klasifikaci

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáků,
b) sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování,
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, ...)
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými
učebními osnovami,
e) analýzou výsledků různých činností žáka,
f) konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby s pracovníky PPP nebo
zdravotnickými pracovníky,
g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

2. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí být z každého předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně
alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Známky získávají vyučující průběžně
během celého klasifikačního  období.  Není  přípustné  ústně  přezkušovat  žáky koncem klasifikačního
období  z  látky  celého  tohoto  období.  Výjimku  tvoří  vědomosti  nutné  k  zvládnutí  zkoušené  látky.
Zkoušení  je  prováděno zásadně před  kolektivem třídy,  nepřípustné  je  individuální  přezkušování  po
vyučování v kabinetu či třídě. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento
způsob doporučen ve zprávě psychologa.

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a
nedostatky  hodnocených  projevů,  výkonů,  výtvorů.  Po  ústním  vyzkoušení  oznámí  učitel  žákovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností
oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu     při celkové
klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů  do žákovské knížky (deníčku, notýsku
dle názvu žákovského klasifikačního sešitu) - současně se sdělováním známek žákům.



4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně  na celý školní rok, aby se
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně
dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni
mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby
mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné
aj.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního
období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli, nebo vedení školy.

7.  Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,  vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní
zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků           s odloženou
klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. následujícího školního roku. Opravené písemné
práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

8.Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a
způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného
poradce) na pedagogické radě.

9. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci
žáka požádají.

10.  Informace  jsou  rodičům  předávány  převážně  při  osobním jednání  na  třídních  schůzkách  nebo
hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit
na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a
hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.  

11.  V  případě  mimořádného  zhoršení  prospěchu  žáka  informuje  rodiče  vyučující  předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Čl. 4
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)

1. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat
také  formy  sebehodnocení.  Škola  jim  pro  tyto  formy  vytváří  odpovídající  podmínky.     Tím  je
zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.

2. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí:

     a) schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,
b) schopnost orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností,
c) schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,

d) schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních
cvičení, psaných textů ve formě krátkých úvah, zamyšlení se (u žáků 4. a 5. ročníku)
e) schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,
f) schopnost využívání mezipředmětových vazeb,
g) schopnost aplikovat etické principy v praxi,



h) schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, pochopení své role v kolektivu.

3. Každý žák má právo vyjádřit se k hodnocení svého výkonu.

4. Sebehodnocení přispívá k rozvoji vnitřní motivace žáků.

5. Sebehodnocení se zaměřuje na pozitivní výsledky a úspěchy žáků v jednotlivých předmětech
i v chování.

6. Sebehodnocení žáků se provádí zpravidla vždy na konci měsíce v každém předmětu. Provádí se v
každé třídě přiměřeně věku dítěte. Sebehodnocení provádíme souhrnně za všechny předměty a chování. 

7. Pro sebehodnocení žáci používají razítkovací sady s piktogramy. Hodnocení po konzultaci
s učitelem zaznamenávají do osobního listu sebehodnocení, či do žákovské knížky, je-li 
v ní vymezeno místo pro vlastní hodnocení žáka.

Čl. 5
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 
výpis z vysvědčení.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 
jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
Klasifikační způsob je projednán školskou radou.

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného
zástupce žáka. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi,
který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na víceletém gymnáziu.

Čl. 6
Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č.

48/2005 Sb.

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré
b) 2 - uspokojivé
c) 3 - neuspokojivé

2. Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP                se v
případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý



d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
ŠVP,  k  jeho  vzdělávacím a  osobnostním předpokladům a  k  věku žáka.  Slovní  hodnocení  zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání
i  v  souvislostech,  které  ovlivňují  jeho  výkon,  a  naznačení  dalšího  rozvoje  žáka.  Obsahuje  také
zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak  je překonávat.

4.  Při  hodnocení podle odst.  3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň žáka, které dosáhl zejména vzhledem
k  očekávaným  výstupům  formulovaným  v  učebních  osnovách  jednotlivých  předmětů  ŠVP,  k  jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

5. Při hodnocení žáka podle odst. 1. a 2. se použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Čl. 7
Slovní hodnocení v souladu s dikcí § 15 odst. 2 vyhlášky č.48/2005 Sb.

1. V případě doporučení z PPP, či na žádost zákonných zástupců žáka vyhotoví škola na konci
1. pololetí a na konci školního roku vysvědčení formou slovního hodnocení, či kombinací obou způsobů
(klasifikace a slovního hodnocení) na příslušném formuláři SEVT.

2. Tento přehled zachycuje formulace odpovídající jednotlivým stupňům klasifikace převedené
do podoby slovního hodnocení. Zákonní zástupci žáka jsou
seznámeni s prospěchem žáka na pravidelných konzultačních dnech prostřednictvím těchto formulací či
klasifikace, je-li  doporučeno ze strany vyučujících pedagogů, PPP či na žádost zákonných zástupců
žáka.

a) žák je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,
bezpečně  ovládá  základní  učivo  daného  ročníku,  projevuje  zájem  o  daný  předmět,  samostatně  si
rozšiřuje vědomostní obzor,
b) uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští
jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý,
c) je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s
drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o předmět,
d) je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi, při zvládání základního učiva
se  dopouští  podstatných  chyb,  které  nesnadno  překonává,  má  malý  zájem o  učení,  potřebuje  stálé
podněty,
e) je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, dělá podstatné chyby v
základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý zájem o
učení, potřebuje stálé podněty,
f) jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit samostatně bez pomoci učitele
své myšlenky, základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele, nemá
zájem o učení.

3. Celkové hodnocení ovládnutí učiva předepsaného RVP pro základní vzdělávání:
Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři SEVT:



1 – ovládá bezpečně
2 – ovládá
3 – v podstatě ovládá
4 – ovládá se značnými mezerami
5 – neovládá

4. Celkové hodnocení žáka do katalogového listu:
a) Úroveň myšlení:

1 – pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,
2 – uvažuje celkem samostatně
3 – menší samostatnost v myšlení
4 – nesamostatné myšlení
5 – odpovídá nesprávně i na návodné otázky

b) Úroveň vyjadřování:

1 – výstižné a poměrně přesné
2 – celkem výstižné
3 – myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 – i na návodné otázky odpovídá nesprávně

c) Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští:

1 – užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou,
2 – dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb,
3 – řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby,
4 – dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,
5 – praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

d) Píle a zájem o učení:

1 – aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,
2 – učí se svědomitě,
3 – k učení a k práci nepotřebuje větších podnětů,
4 – malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
5 – pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.

Čl. 8
Celkové hodnocení žáka

1. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni

a) prospěl (a) s vyznamenáním
b) prospěl (a)
c) neprospěl (a)
d) nehodnocen (a)

2. Žák je hodnocen stupněm:

a)  "prospěl  (a)  s  vyznamenáním",  není-li  v  žádném  povinném  předmětu  hodnocen  při  celkové



klasifikaci stupněm horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených ŠVP nemá horší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě
použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle §14 odst.1, písm. e), vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
b) "prospěl (a)", není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) "neprospěl (a)", je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen
na vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný.
d)„nehodnocen (a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP
na konci 1. pololetí. 

Postup  při  nehodnocení  (neklasifikaci)  v  jednotlivých  pololetích,  opravné  zkoušky  –  jsou  řešeny
individuálně se zákonnými zástupci a v intencích Zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 48/2005 Sb. v
platném znění. 

3. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
a) pracoval (a) úspěšně
b) pracoval (a)

4. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v  České republice povinnou
školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle
§15  odst.  2  a  4,  vyhl.  48/2005  Sb.,  která  ovlivňuje  výkon  žáka.  Při  hodnocení  těchto  žáků  ze
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného RVP       pro základní
vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy
v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle
§15 odst. 2 a 4, vyhl. 48/2005 Sb., která ovlivňuje výkon žáka.

5. Na konci prvního pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku, vydá škola
žákovi výstupní hodnocení. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí  a také
v pátém ročníku,  jestliže  se hlásí  k  přijetí  ke vzdělávání  na víceletém gymnáziu.  V případě podání
přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová
zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.

6. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání
ve struktuře vymezené RVP pro základní vzdělávání.

7. Výstupní hodnocení žáka dále obsahuje vyjádření o:

a) možnostech žáka a jeho nadání,
b) předpokladech pro jeho další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,
c) chování v průběhu povinné školní docházky,
d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.

Čl. 9
Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření
stanovených RVP a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák
prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník.

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno do dvou měsíců po skončení prvního 
pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.



3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů
od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v
daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již  jednou  ročník  opakoval;  tomuto  žákovi  může  ředitel  školy  povolit  opakování  ročníku  pouze  z
vážných zdravotních důvodů. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na
konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků
a důvodů uvedených v žádosti.

Čl. 10
Klasifikace chování

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento
postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující.

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví školní řád, během
klasifikačního období.

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením
k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

4. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
a)  Stupeň 1 (velmi dobré)  - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a
snaží se své chyby napravit.
b)  Stupeň 2 (uspokojivé)  - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu
školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
c) Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí  se  takových  závažných  přestupků  proti  školnímu  řádu  nebo  provinění,  že  je  jimi  vážně
ohrožena  výchova  nebo  bezpečnost  a  zdraví  jiných  osob.  Záměrně  narušuje  hrubým  způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Čl. 11
Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č.48/2005 Sb.

1. V souladu s ustanovením § 31 odst. 1) zákona č. 317/2008 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly
nebo  jiná  ocenění  a  kázeňská  opatření.  Kázeňským opatřením je  podmínečné vyloučení  žáka  nebo
studenta  ze  školy  nebo  školského zařízení,  vyloučení  žáka  nebo studenta  ze  školy  nebo školského
zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná
ocenění a další kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel.



2. Pochvaly a ocenění ředitele školy. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný
nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

3. Pochvalami a oceněními ředitele školy jsou – Pochvala ředitele školy, Cena roku, Výroční cena.

4. Pochvalu ředitele školy může ředitel školy žákovi na návrh učitelů, Rady školy, obce
či krajského úřadu po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské
a školské iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci spojenou
s reprezentací školy.

5. Cenu roku ředitel nebo Rada školy mohou žákovi udělit po projednání v pedagogické radě
za vysoce záslužný čin přesahující rámec pochvaly uvedený v §17 odst. 1, vyhl. Č. 48/2005 Sb.,
za vynikající úspěchy ve školní práci spojené se vzornou reprezentací školy. Udělení ceny
je spojeno s věcným darem a s právem zápisu do kroniky školy.

6. Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí v němž bylo uděleno.

8. Pochvaly a ocenění třídního učitele jsou: pochvala třídního učitele.

9. Pochvalu třídního učitele může třídní učitel udělit žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě  podnětu  ostatních  vyučujících  po  projednání  s ředitelem  školy,  za  výrazný  projev  školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

10. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a jiného ocenění
se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená
na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

11. Kázeňská opatření se udělují při porušení povinností stanovených školním řádem.

12. Kázeňská opatření jsou „Napomenutí třídního učitele“, „Důtka třídního učitele“ a „Důtka ředitele
školy“.

13.  Napomenutí  třídního  učitele  ukládá  třídní  učitel  bezprostředně  po  přestupku,  kterého  se  žák
dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče zpravidla zápisem
do  žákovské  knížky,  dopisem,  ústní  informací  na  pravidelných  konzultačních  dnech  a  třídních
schůzkách.

14. Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy
za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před
kolektivem třídy.

15. Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení
řádu  školy  –  zvláště  za  porušování  norem  slušnosti,  za  neomluvené  absence,  za  agresivitu  vůči
spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka



vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou
postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.

16. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody
prokazatelným  způsobem  žákovi  a  jeho  zákonnému  zástupci.  Uložení  napomenutí  nebo  důtky  se
zaznamenává do dokumentace školy.

17. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

Čl. 12
Klasifikace ve vyučovacích předmětech

1. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních 
osnov.

2. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

a) Stupeň 1  - Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze
s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

b) Stupeň 2  - Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně  a  úplně.  Pohotově  vykonává  požadované  intelektuální  a  motorické  činnosti.  Samostatně  a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně
nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

c)  Stupeň 3  - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle
podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V
ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický
a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

d) Stupeň 4  - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností  je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických  a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad
a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický
projev  je  málo  estetický.  Závažné  nedostatky  a  chyby  dovede  žák  s  pomocí  učitele  opravit.  Při



samostatném studiu má velké těžkosti.

e) Stupeň 5  - Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné
a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti
má  velmi  podstatné  nedostatky.  V  uplatňování  osvojených  vědomostí  a  dovedností  při  řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení,
vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky 
ve  správnosti,  přesnosti  i  výstižnosti.  Kvalita  výsledků  jeho  činnosti  a  grafický  projev  mají  vážné
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně
studovat.

Čl. 13
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou
učení  nebo chování  se  při  jeho  hodnocení  a  klasifikaci  přihlédne k  charakteru  postižení.  Vyučující
respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci
a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné
po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší
tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno
úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho
předpokladům.

4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při
klasifikaci se nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

5.  Klasifikace  byla  provázena  hodnocením,  tj.  vyjádřením  pozitivních  stránek  výkonu,  objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

6.  Děti,  u  kterých  je  diagnostikována dyslexie nebo dysortografie,  mohou být  se  souhlasem rodičů
během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně ( a to jak
V průběhu školního  roku,  tak na  pololetním a závěrečném vysvědčení).  U dětí  s  diagnostikovanou
dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou
ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči
a  odborníkem prakticky  ve  všech  předmětech,  do  nichž  se  porucha  promítá.  Jakmile  žák  překoná
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou
s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň
v případě nerozhodné  klasifikace.  Při  uplatňování  všech  těchto  možností  vyučující  postupují  velmi
individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření
a ve spolupráci s rodiči.

7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován
pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit
od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech
ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy,
vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí
slovně.



8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný
či nesouhlasný názor je respektován.

9.  V hodnocení  se  přístup  vyučujícího  zaměřuje  na  pozitivní  výkony žáka  a  tím na  podporu  jeho
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

Čl. 14
Komisionální zkoušky

1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají
opravné zkoušky.

2. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel
školy. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou zkoušky
komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.    Ze
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do
15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení podle § 52, odst. 4, zák. 561/2004 Sb. na jiné základní škole. Zkoušky na
žádost krajského úřadu se účastní školní inspektor.

5. Komisi pro komisionální přezkoušení žáka (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;          v
případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.

6. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,
nebo v případě,  že vyučujícím daného předmětu je  ředitel  školy,  krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy; zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, popřípadě
jiný  učitel  vyučující  daného  předmětu;  přísedící,  kterým  je  jiný  vyučující  daného  předmětu  nebo
předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené RVP pro základní vzdělávání.

7.  Výsledek  přezkoušení  již  nelze  napadnout  novou  žádostí  o  přezkoušení.  Výsledek  přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15, odst. 2,
vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo stupněm prospěchu podle §15, odst. 3, vyhlášky č. 48/2005 Sb. Ředitel
školy  sdělí  výsledek  přezkoušení  prokazatelným  způsobem  žákovi  a  zákonnému  zástupci  žáka.  V
případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka
ze  závažných  důvodů  ve  stanoveném termínu  přezkoušet,  stanoví  orgán  jmenující  komisi  náhradní
termín přezkoušení.

10.  Konkrétní  obsah  a  rozsah  přezkoušení  stanoví  ředitel  školy  v  souladu  se  ŠVP.  Vykonáním
přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.



Čl. 15
Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční

škole

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo
jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při
diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „zkoušející škola“):
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného
RVP pro základní vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího
se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP          pro základní
vzdělávání.

2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku
z každého předmětu uvedeného ve ŠVP zkoušející školy.

3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle
odst. 2.

4. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se ŠVP zkoušející školy.
Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým
předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

5. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou
školních roků.

6. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.

7. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu,
c)  přísedící,  kterým  je  jiný  vyučující  daného  předmětu  nebo  předmětu  stejné  vzdělávací  oblasti
stanovené RVP pro základní vzdělávání.

8. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak,
aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka 
a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka
ze  závažných  důvodů  v  dohodnutém  termínu  přezkoušet,  stanoví  ředitel  zkoušející  školy  náhradní
termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období,       za
které se zkouška koná.

9.  Před konáním zkoušky podle §18 odst.  1 vyhlášky 48/2005 Sb.  Předloží zákonný zástupce žáka
řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad
do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti  ukončení
příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zákonný zástupce žáka
potvrzení  zahraniční  školy  o  úspěšnosti  ukončení  příslušného  ročníku  základního  vzdělávání  nebo
pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka

10. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.



11. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením
podle § 15, odst. 2, vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo stupněm prospěchu podle §15, odst. 3, vyhlášky č.
48/2005 Sb. Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi
a zákonnému zástupci žáka.

12. Po vykování zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2, vyhlášky č. 48/2005 vydá ředitel zkoušející školy
žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování.  Na vysvědčení se uvede text „Žák(-
yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“.
 
13. Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 14.      V
případě, že zákonný zástupce má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat
o přezkoušení podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

14. Vykonal-li žák zkoušku ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky,
zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou si
zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy
s údaji o žákovi.

15. Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní
docházky  ve  spádové  škole  nebo  jiné  škole  zapsané  ve  školském  rejstříku,  kterou  zvolil  zákonný
zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle §18, odst.
1,  vyhl.  č.  48/2005 Sb.  a  na  základě vyjádření  zahraniční  školy o úspěšnosti  ukončení  příslušného
ročníku základního vzdělávání.

16.  Žáka,  který  plnil  povinnou  školní  docházku  ve  škole  zřízené  při  diplomatické  misi  nebo
konzulárnímu úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole
nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této
školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v
plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou
zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek
podle § 18, odst. 2, vyhl. č. 48/2005 Sb.

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 vyhl. č.
48/2005 Sb., zařazuje ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil
zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti
vyučovacího jazyka.

Čl. 16
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření

1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná výchova.

2. Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v odst. 1 se klasifikuje teoretická část podle čl. 12, odst.
2.

3. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

4. Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:



a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
d) kvalita projevu
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná,
tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

5. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

a) Stupeň 1  - Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá          své
osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních              a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a
tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní
zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí
svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.

b) Stupeň 2  - Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních  předpokladů,  které  úspěšně  rozvíjí  v  individuální  a  kolektivním  projevu.  Jeho  projev  je
esteticky  působivý  a  má  jen  menší  nedostatky  z  hlediska  požadavků  osnov.  Žák  tvořivě  aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění,     o estetiku,
brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost        a tělesnou
zdatnost.

c) Stupeň 3  - Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele.
Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované
míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.

d) Stupeň 4  - Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou
málo  uspokojivé.  Úkoly  řeší  s častými  chybami.  Vědomosti  a  dovednosti  aplikuje  jen  se  značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický
vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

e)  Stupeň 5  - Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a
tělesnou zdatnost.

6. Stupně slovního hodnocení jsou „pracoval výborně“, „pracoval dobře“, „pracoval uspokojivě“.

7.  Žák je hodnocen stupněm „pracoval výborně“,  je-li  v činnostech velmi aktivní,  pracuje tvořivě,
samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov
je  rozvíjí  v  individuálních  a  kolektivních  projevech.  Jeho  projev  je  esteticky  působivý,  originální,
procítěný,  v  hudební  a  tělesné  výchově přesný.  Osvojené vědomosti,  dovednosti  a  návyky aplikuje
tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.

8. Žák je hodnocen stupněm „pracoval dobře“, je-li v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a
pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich



aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění,
o estetiku a tělesnou výchovu.

9. Žák je hodnocen stupněm „pracoval uspokojivě“, je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho
schopností je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.

10. Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků obsažených v učebních osnovách.

11.  V tělesné výchově se  žák  hodnotí  s  přihlédnutím k jeho  zdravotnímu stavu,  všeobecné tělesné
zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví.

Čl. 17

Platnost 

„Pravidla pro hodnocení vzdělávání byla schválena školskou radou ZŠ Babice nad Svitavou dne 26. 10.
2010.

Autoevaluace školy

 
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání
a výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský
zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.
 
1. Oblasti autoevaluace

 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
 průběh vzdělávání
 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunity
 výsledky vzdělávání
 řízení  školy,  kvalita  personální  práce,  kvalita  dalšího  vzdělávání  pedagogických

pracovníků
 soulad  realizovaného  školního  vzdělávacího  programu s rámcovým vzdělávacím

programem pro základní vzdělávání
 
2. Cíle a kritéria autoevaluace
      Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady
pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na
každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).
 
3. Nástroje autoevaluace
      3.1   rozbor dokumentace školy
      3.2   rozhovory s učiteli, rodiči 
      3.3   dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
      3.4   srovnávací prověrky, dovednostní testy
      3.5   hospitace
 
4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
 



 hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
 sebehodnocení  práce  učitelů  a  hodnocení  ředitelem školy  za  minulý  školní  rok

(začátek škol. roku)
 projednání  struktury  vlastního  hodnocení  školy  s pedagogickou  radou  (§  9

vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce září)
 projednání  vlastního  hodnocení  školy  v pedagogické  radě  za  minulý  školní  rok

(dokonce října)
 dovednostní testy žáků - Scio (jaro)
 mapa školy – Scio (dle potřeby)
 srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok)
 dotazníky na klima školy

 
Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady

7. ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA SPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ

A. Koncepce

Za současných podmínek se jako optimální jeví model otevřené školy. Její  filozofie vychází z
principů otevřené společnosti, vede k pragmatickému, demokratickému myšlení a jednání dětí              i
dospělých, vede k ucelenému rozvoji osobnosti.

Cílem školní činnosti je přirozené začleňování dětí do společnosti jako samostatných osobností,
vybavených vlastními kompetencemi.

B. Principy    
- standardní nabídka předškolního a školního vzdělávání a činností s dětmi
- nabídka na využívání volného času  (organizování mimoškolních  aktivit, zážitková pedagogika )
- nabídka vlastní volné kapacity (pracovní, prostorové)
- využití nabídek jiných subjektů (institucí, jednotlivců) 
- otevřená spolupráce s dětmi, rodiči
- otevřená spolupráce se školskou radou, s obcí a jinými subjekty (materiální vybavenost)
- vlastními projekty řešit místní nebo regionální problémy
- s větší autonomií se více otevřít praktickému životu, využít právní a ekonomickou suverenitu

C. Cíle – žáci

a) žák mateřské školy 

Je hravou formou připraven fyzicky, psychicky i sociálně na vstup školy základní.
Jsou u něj položeny základy kompetencí, které může uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo
školu.

Je  u  něj  rozvinuta  schopnost  učení,  má  osvojeny  základní  hodnoty  společnosti,  získá  osobní
samostatnost a schopnost vlastního projevu; 



b) žák 1. stupně základní školy
Je uveden do základních principů soužití ve společnosti, orientuje se v hlavních rysech mezilidských

vztahů a je veden k toleranci, úctě k životu a výsledkům lidské práce.

Je obeznámen se základními prvky a vztahy ze světa ve kterém žije tak, aby měl vytvořen přirozený a
ucelený obraz světa.

Žák získává základní nástroje kulturní komunikace.
Je  obeznámen  se  základními  způsoby  přirozeného  pozorování  světa,  se  základními  myšlenkovými
postupy. 

Je uveden do elementárních principů trvale udržitelného života, zdravého životního stylu,       do
principů racionálního ekologického jednání a postojů.
Je vybaven kompetencemi - soubory dovedností, poznatků a zkušenostmi, které si osvojí tak, aby
je pak mohl uplatňovat ve svém dalším vzdělávání i v životě mimo školu.
Rozsah těchto kompetencí si škola stanovuje ve svém programu.

Cíle – škola
 

Škola je funkčně pracující sdružené zařízení, jehož součásti MŠ + ZŠ + ŠJ + ŠD vzájemně denně
úzce spolupracují.

Kvalitně připravuje žáky k dalšímu vzdělávání, vybavuje je potřebnými kompetencemi.

Je dobře prezentovaná na veřejnosti.

Předškolní zařízení již podle svého programu pracuje.

Nabízí  standardní  i  nadstandardní  péči  (sportovní  a  kulturní  akce,  plavecký  kurz,  výlety,  zájmový
kroužek).

Ve vzdělávání upřednostňuje rozvíjení smyslové vnímání, jako základ přirozeného poznávání.

Věnuje  se  prevenci  vadné  výslovnosti  (zařazováním  jazyk.  chvilek  a  rozvíjení  komunikativních
dovedností dětí). Snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby děti byly šťastné

a spokojené.

Školní zařízení ( neúplný 1.stupeň ZŠ ) s otevřeným vyučováním. Vyučování bude probíhat podle
nového vzdělávacího programu.

Od 1. 9. 2007 budou kvůli počtu dětí zachovány dvě třídy se spojenými ročníky na 1. stupni školy.
Jedna třída je samostatná.  Při větším počtu žáků, se škola nebude bránit operativnímu otevření další
třídy. Stejně se bude dít i ve směru opačném, kdy škola musí pružně reagovat na snižující se počty žáků
a sdružovat je do méně tříd.  

Tak jako dosud i do budoucna počítáme s přechodem žáků na 2. stupeň do škol v Kanicích, Bílovicích
nad Svitavou, v Brně.

Chceme: 

- nabízet zájmové kulturní, sportovní a jiné aktivity pro děti i jejich rodiče, umožňující smysluplně   a
zdravě trávit volný čas.

-zlepšovat  informovanost  a  spolupráci  s rodiči,  se  zřizovatelem  (OÚ)  a  ostatními  subjekty
zainteresovanými do dění kolem dětí a školy (psychologické a pedagogické poradny, sportovní, kulturní
a jiné veřejné instituce).



- mít kvalifikovaný personál s pěkným a zodpovědným vztahem k dětem s tvořivým přístupem k práci.

 mít výbornou vybavenost srovnatelnou se soukromým typem škol.

Školní družina bude i nadále ve svém oddělení nabízet rozmanité odpolední aktivity:

literárně dramatické, sportovní, výtvarné, společenské, vycházky a volnou hru dětí.

Školní jídelna  nadále  zajišťovat výrobu jídla a připravovat kvalitní stravování odpovídající přísným
hygienickým normám pro žáky a zaměstnance školy. Na řádném chodu se podílí             jak vedoucí, tak
i kuchařky. Chceme zařazovat biopotraviny do jídelníčku a preferovat potraviny zdravého životního
stylu.                               

Bude třeba řešit některé prostorové a technické nedostatky.

V celém zařízení - vytvořit kvalitní podmínky materiální (prostorové, zdravotně – hygienické);

- koncepčně řešit a dodržovat podmínky organizační (denní řád, vyvážená práce s dětmi skupinová,
individuální);    
- sledovat otázky personální a pedagogické (doplňování odbornosti, profesionalita, bezpečnost práce)
 

- sledovat kvalitu práce, zdokonalovat řídící práci a kontrolní činnost, objektivně hodnotit výsledky 
vzdělání u žáků a výsledků práce pedagogických a ostatních zaměstnanců
- dodržovat podmínky psychosociální (pocit spokojenosti, vyváženosti svobody a řádu, dodržování  
   mluvy o právech dítěte, vzájemná důvěra); tak, aby byla příznivě ovlivněna kvalita poskytovaného 
vzdělání.

Do řízení školy ředitel zaangažuje i ostatní pracovníky.
Zařízení hospodárně nakládá s poskytovanými finančními prostředky jak na provoz od obce,
tak i od Krajského úřadu na mzdy a další neinvestiční výdaje. Rozpočet bude sestavován vyváženě.

D. Cesty
 
Vlastní vzdělávací program, který od šk. roku 2007/08 zavádíme na 1. stupni ZŠ je vyvážený

v oblasti poznání sociální a emoční, zohledňující doplňkové programy a obsahující školní kurikulum. Je
funkční a srozumitelný a dostatečně variabilní. Do jeho tvorby se zapojili učitelé, vlastními náměty ho
obohatili a formulovali to, co je pro žáky důležité. Cílem vzdělávání pak není jen osvojení vymezených
učebních celků ale dosažení co nejlepších kompetencí žáků.

Program navazuje na stávající program pro předškolní zařízení. Neměl by však být dogmatem,
jako  spíš  pomocníkem  –  plánem.  Další  spolupráce  tedy  musí  být  koncepčnější,  otevřenější,
integrovanější.

Ve školní i v mimoškolní činnosti budeme uplatňovat principy otevřenosti. 
Podporovat zájmovou činnost. Vytvořit partnerství mezi rodiči a školou.
Do  práce  v zájmových  kroužcích  začleňovat  nejen  žáky  současné  ale  dřívější.  Rodiče  zapojit
do vedení těchto kroužků.

Je třeba jít cestou integrace školy do společenského dění . Pomoci obci. Zapojit žáky        do
řešení místních nebo regionálních problémů prostřednictvím společných programů
- ekologických : - výsadba stromů, péče o veřejné prostranství, jiné projekty obce; 

- kulturních : - připravovat a uskutečňovat akce pro děti, rodiče a veřejnost, získat pro
jejich pořádání občany a další místní nebo regionální instituce.

- sportovních :             - zapojovat se do sportovních aktivit místních či okolních obcí a škol (Vranovská
empiáda atd.)



V oblasti ekonomiky a řízení je nutná koncepční spolupráce se zřizovatelem. Je třeba společně
řešit  rozpočty.  Vytvářet  dobrou  mzdovou  politiku,  společně  řešit  otázky  koncepce,  optimalizace  a
sponzorování. Je třeba samostatně vyhledávat granty a zapojit se do jejich řešení, navrhovat a zpracovat
vlastní  projekty,  které  jsou např.  i  finančně dotovány.  Kvalitně zpracovávat  školní  agendu a využít
vlastní právní postavení.

Koncepčně je potřeba řešit otázky správcovství a péče o budovu a školní pozemky. Vytvořit
podmínky pro činnost zájmových kroužků. Jednat o pravidlech zpřístupnění prostor školy či pozemku
zájmovým organizacím, které je chtějí  dále využívat pro vzdělávání či  rekreačně sportovní činnost.
Rozumně využívat počítačovou síť. Jednat se zřizovatelem o řešení stavebně technických nedostatků
kuchyně, jídelny, školního dvora.

V Babicích nad Svitavou, červen 2011 

Zpracovala: Mgr. Romana Sklenaříková, ředitelka ZŠ a Mgr. Eva Ňorková, koordinátorka ŠVP
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8. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura
                     
Ročník: 1.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká
umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, 
vyslovit a napsat 

umí skládat slabiky, slova
čte slabiky, slova
tvoří jednoduché věty
hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací
rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat

umí sedět při psaní
rozlišuje psací a tiskací písmena
umí napsat psací písmena velké a malé abecedy, číslice 
ve větší velikosti a liniatuře
umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty
dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby
dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět

umí tvořit smysluplné věty
dokáže dramatizovat jednoduchý text
dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové 
osnovy

naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše)
dokáže básničku recitovat
umí číst jednoduchý text s porozuměním

písmena a hlásky

čtení

psaní

vyjadřovací schopnosti

literární výchova

VDO – občanská společnost a škola - 
výchova k demokratickému myšlení v rámci 
třídního kolektivu

- výchova k samostatnosti, k sebekriti-
ce a odpovědnosti

EGS – Evropa a svět nás zajímá- rozvoj 
jazykových dovedností, poznávání 
evropských kultur
EV -  Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí- výchova 
k životnímu prostředí
MDV  - Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality, kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení -kriticky přistupovat 
k médiím a vést žáky k výběru kvalitních 
pořadů, literatury a tisku

Vv – doplnění textu obrázkem
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná některá rozpočítadla a říkanky
všímá si ilustrací literárních děl pro děti

Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, ind. 
přístup, skupinová práce.
Pomůcky – tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, 
krychle s písmeny
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura

Ročník: 2.

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a

kurzy
Poznámky

 čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i 
potichu
dbá na správnou intonaci
umí naslouchat přednesu
rozlišuje poezii a prózu
dokáže přečtený text vyprávět

rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a 
obojetné souhlásky
zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek

umí rozdělit slova na slabiky
umí rozdělit slovo na konci řádku
rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě
umí rozlišit slabikotvorné r, l

umí ze slov tvořit smysluplné věty
rozlišuje vlastní jména osob a zvířat
pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov

pozná konec věty a začátek věty následující
věty začíná velkým písmenem
rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, 
přací
zná a správně používá interpunkční znaménka
umí seřadit věty v textu
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
umí se spisovně vyjadřovat ve větách

čtení

hlásky

slabiky

slova

věty

vyjadřovací 
schopnosti

MDV – Vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění 
výrazových prostředků)
– Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv medií 
ve společnosti

EGS – Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných 
zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě)

 MKV – Lidské vztahy (sociální a komunikativní hry 
zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské 
vztahy)
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a

kurzy
Poznámky

je schopen vyjádřit svůj názor, pocity
podle obrázkové osnovy vypráví děj
umí naslouchat druhému
základní formy společenského styku – pozdrav, 
oslovení, poděkování
jednoduchý popis - pojmenování předmětu a jeho 
vlastností
umí napsat adresu a přání

umí psát písmena a číslice podle normy psaní 
v přirozené velikosti a liniatuře a dodržovat sklon písma
opis a přepis jednoduchých textů
umí správně užívat velká písmena ve slovech i ve větě a 
diakritická znaménka

umí plynule číst s porozuměním, recitovat báseň
umí domýšlet jednoduché příběhy a převyprávět příběh
umí se orientovat v textu pro děti a všímá si spojitosti 
textu s ilustrací

psaní

literární 
výchova
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura   
                  
Ročník: 3.

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení
umí číst potichu i předčítat nahlas
orientuje se v textu
využívá četbu jako zdroj poznatků
čte a porozuměním
umí reprodukovat text                                                       

zná obojetné souhlásky
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis

rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova
osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek

pozná podstatné jméno
umí určit rod, číslo, pád podst. jm.
rozlišuje vlastní jména osob, zvířat, měst, obcí, hor a řek
a správně je píše

pozná sloveso
umí určit osobu, číslo a čas sloves

určí slovní druhy - předložky a spojky
pozná předložky a umí je napsat s podst. jm.

zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je 
použít ve větě

umí abecedu
umí řadit slova podle abecedy

čtení

vyjmenovaná slova

znělé a neznělé souhlásky

podstatná jména

jména vlastní

slovesa

ostatní slovní druhy

slova souznačná a 
protikladná

abeceda

MKV- kult.diference - vlastní kulturní 
zakotvení, spisovatelé, básníci
- lidské vztahy, princip slušného chování, 
tolerance, empatie a vžití se do role druhého

MDV - kritické čtení - vliv médií ve   
společnosti 
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

orientuje se textu slyšeném i čteném
je schopen vypravovat podle osnovy
umí věrohodně popsat předmět
umí telefonovat
umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici

členění jazykového projevu, procvičování slovosledu

umí psát podle normy psaní v přirozené velikosti a 
liniatuře, s dodržením sklonu písma a rozestupů písmen
umí psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě
umí provádět kontrolu vlastního projevu
umí se vyjádřit v jednoduchých formách psaného 
projevu 
umí číst a psát římské číslice a užít letopočty v praxi
dbá na úpravu v sešitě

umí domýšlet příběhy a vyjádřit svůj postoj 
k přečtenému textu
chápe četbu jako jeden ze zdrojů informací

vyjadřovací schopnosti

psaní

literární výchova
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura   
                  
Ročník: 4.

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,

projekty a kursy
Poznámky

seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace

rozliší větu jednoduchou a souvětí
určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché
seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem
z vět jednoduchých vytvoří souvětí
odlišuje řeč přímou a větu uvozovací

rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 
opozita, slova citově zabarvená
umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově 
zabarvená
rozlišuje slova ohebná a neohebná

rozlišuje předpony a předložky a správně je píše
určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)

zná vzory podstatných jmen
umí určit rod, číslo, pád a vzor
umí skloňovat podst. jm. podle vzorů
píše správně zeměpisné názvy

pozná zvratná slovesa, neurčitek
umí určit osobu, číslo, čas
umí časovat slovesa v času přítomném, minulém, 
budoucím

umí vyhledávat v abecedním seznamu  (rejstřík, slovník,
telef. seznam)

mateřský jazyk

věta, souvětí

slovo

stavba slova

podstatná jména

slovesa

abeceda

MKV-etnický původ-
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, 
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,

projekty a kursy
Poznámky

správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně
umí uvést příklady užití ve větách

umí vypravovat podle osnovy
umí popsat jednoduchou věc
při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná,
citově zabarvená
kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
umí se vyjádřit v běžných situacích
zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu (členění 
textu na odstavce)

čte nahlas i potichu
rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho 
reprodukovat
odliší podstatné a okrajové informace
dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis 
do deníku

seznámí se s autory dětských knih
rozlišuje základní literární pojmy (spisovatel, básník, 
kniha, čtenář, divadelní představení, herec…)
přenáší vhodné literární texty, volně reprodukuje 
přečtený a slyšený text

skupiny bě – bje, pě, 
vě – vje, mě – mně

vyjadřovací schopnosti

čtení

literární výchova

MKV-kulturní diference-poznávání
Vlastního kulturního zakotvení
-lidské vztahy- uplatňování principu
slušného chování,
tolerance, solidarita, empatie
lidské vztahy-
vztahy mezi kulturami

MDV-kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení-reklama
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura 
                    
Ročník: 5. 

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

umí určit všechny slovní druhy

umí rozlišit kořen slova, předponovou a příponovou část

určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
skloňuje je podle vzorů

určí druhy příd. jmen
zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen

pozná základní druhy zájmen a číslovek

časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu
pozná všechny slovesné způsoby
pozná zvratné sloveso
rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací
umí užít přímou řeč ve vypravování

pozná podmět a přísudek
rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný
užívá shodu přísudku s podmětem

určí větu řídící a závislou
určí větu hlavní a vedlejší
pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí

slovní druhy

stavba slova

podstatná jména

přídavná jména

zájmena, číslovky

slovesa

přímá řeč

skladba

souvětí

Vv - ilustrace

literárně dramatická výchova

VDO - občanská společnost a škola
-občan, občanská společnost a stát

MDV - tvorba mediálního sdělení
-práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií ve společnosti

MKV- kulturní diference
- lidské vztahy
- multikulturalita

Vlastivěda – státy, národnosti
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a 
jejich zkratky
správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů

volně reprodukuje text
vytvoří zkrácený zápis textu
recituje básně (přiměřené věku)
dokáže zdramatizovat vhodný text
sestaví osnovu k popisu a vyprávění
podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje
zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu
napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, 
oznámení

čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého 
přednesu
rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, 
bajka, dobrodružná četba, komiks
zná pojmy rým, verš, sloka

vlastní jména, názvy

vyjadřovací schopnosti

čtení
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Ročník: 2.
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

          - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným   při 
výuce

- pozdraví a odpoví na pozdrav jednoduchým způsobem
- rozumí otázkám a výrazům používané v každodenním 

životě
- pojmenuje předměty kolem sebe doma a ve škole
- popisuje jednoduchými větami věci a činnosti kolem 

sebe 
- tvoří jednoduché věty a otázky týkající se jeho každo-

denních potřeb a činností
- užívá základní barvy při jednoduchém popisu osob či 

věcí
- pojmenuje některé předměty kolem sebe, známá zvířa-

ta a zvuky, které vydávají
- popíše dům velmi jednoduchým způsobem
- zeptá se na věk spolužáka
- sdělí mu, kolik je mu let

Slovní zásoba na témata
- zvířata
- rodina
- školní pomůcky a činnosti
- jídlo
- oblečení
- narozeniny
- koupání
- obličej
- barvy
- dům
- oblečení
- Vánoce a Velikonoce

Komunikační situace
- poděkování
- pozdravy
- představování
- dotazování
- zdvořilostní fráze, pozdravy
- fráze spojené s Vánocemi a Velikono-

cemi
- přání k narozeninám a Vánocům
- pokyny při výuce, běžných činnostech

a při hrách

Jazykové struktury a gramatika
- užití „to“ a „toto“ při označování věcí
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena můj, tvůj
- číslovky 

Osobnostní a sociální výchova – 
Tematické okruhy: Rozvoj 
schopnosti poznávání (hlavolamy, 
hádanky, vybarvování obrázků, 
vystřihování a správné zařazování 
obrázků, tvorba obrázkového 
slovníčku)
Multikulturní výchova – 
Tematický okruh: Kulturní 
diference (povídání si o způsobech 
slavení svátků Vánoc a Velikonoc 
v různých zemích) 
Mediální výchova – Tematický 
okruh: Tvorba mediálního sdělení 
(tvorba slovních bublin do 
kreslených příběhů)

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
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- jednoduché otázky a odpovědi s pou-
žitím sloves „být“ a „moct“

- rozkazovací způsob
- jednoduché užití přítomného času prů-

běhového při popisu činnosti
- předložky „v“ a „na“ ve slovním spo-

jení
- předložky „pro“ a “od“ v přáních

Reálie
 -    Vánoce a Velikonoce v Anglii

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Ročník: 3.
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Žák 
- pozdraví a představí se
- pojmenuje předměty kolem sebe
- rozumí instrukcím běžným ve výuce
- užívá abecedu k hláskování
- se zeptá na osobní údaje
- zodpoví dotazy na osobní údaje
- pojmenuje dny v týdnu
- rozumí a užívá údaje o čase – hodiny a dny
- zeptá se a odpoví na otázku týkající se činností ve 

volném čase
- popíše svůj denní režim
- uvede další osobní údaje
- popíše osobu

Jazykové prostředky a funkce
- osobní zájmena „já“, „ono“
- ukazovací zájmeno „toto“
- neurčitý a určitý člen
- tázací zájmena
- pozdravy
- druhy pozdravů
- čísla 0 – 20
- barvy
- abeceda
- části těla
- rodina, osobní údaje, věk
- ukazovací zájmena „toto“, „tito“, 

„tyto“

Žák využije znalosti z vyučovacích 
předmětů vycházejících ze 
vzdělávacích oborů:

- hudební výchova
- výtvarná výchova
- tělesná výchova
- český jazyk

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:

- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
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- popíše rodinu - množné číslo podstatných jmen
- dotazy a odpovědi
- domácí zvířata (mazlíčci)
- dny v týdnu
- přídavná jména popisující vzhled
- oblečení

- Princip sociálního smíru a 
solidarity

Osobností a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeor-

ganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Řešení problémů a roz-

hodovací dovednosti
Činnosti:

- zhotovení individuálních 
projektů-výpovědí o sobě 
po každé lekci na daná té-
mata (viz. výstupy ve vzdě-
lávacím obsahu)

- prezentace a obhajoba vlast-
ní práce

- diskuse nad pracemi spolu-
žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Ročník: 4.
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Žák 
- užívá čísla 0 – 100
- popíše umístění předmětů
- zeptá se na význam slov 
- sestaví jednoduchý text na pohlednici
- odpoví na otázku „Kde je?“
- rozumí a užívá údaje o čase – hodiny a dny
- zeptá se a odpoví na otázku týkající se činností ve 

volném čase
- zeptá se na umístění předmětů
- popíše aktuální činnost

Jazykové prostředky a funkce
- předložky „v“, „na“, „pod“
- pravidelné a nepravidelné množné

číslo podstatných jmen
- přivlastňovací pád podstatných 

jmen
- rozkazovací způsob 2.os. j.č. a 

mn.č.
- čísla 0 – 100
- předměty ve třídě
- sloveso „být“
- přivlastňovací zájmena
- výslovnost hlásek 
- intonace vět
- psaní pohledů
- psané písmo
- angličtina ve světě
- sloveso „mít“
- škola, školy v anglicky mluvících 

zemích
- uvedení času
- přítomný čas prostý
- intonace „wh“ („k-“) otázek
- čas, časové údaje
- aktivity denního režimu
- aktivity ve volném čase
- slovesa „moct“ a „muset“

Žák využije znalosti z vyučovacích 
předmětů vycházejících ze 
vzdělávacích oborů:

hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
český jazyk

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:

Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a 

solidarity
Osobností a sociální výchova

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti
Činnosti:

zhotovení individuálních 
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- předložky místa
- psaní krátké zprávy
- schopnosti
- místnosti a nábytek v domě
- přítomný čas průběhový
- srovnání přítomného času 

prostého a průběhového
- víceslabiční slova
-      domácí práce

projektů-výpovědí o sobě 
po každé lekci na daná 
témata (viz. výstupy ve 
vzdělávacím obsahu)

prezentace a obhajoba vlastní 
práce

diskuse nad pracemi spolužáků

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Ročník: 5.
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Žák 
- nakoupí v běžném obchodě
- zeptá se na cenu
- rozliší a uvede rozdíly v popisu jednoduchého ob-

rázku
      -    zeptá se a odpoví na školní rozvrh hodin

popíše svůj denní režim
zeptá se a odpoví na dotazy o schopnostech
popíše místnost
popíše polohu vybraných míst a budov ve městě
objedná si jídlo v restauraci
koupí si oblečení
vede jednoduchý rozhovor v obchodě

Prezentuje svoje znalosti v projektu „Můj svět“, 

Jazykové prostředky a funkce
- vazba „there is/there are“
- vlastní jména osob a zemí
- ceny
- angličtina ve světě
- situace v obchodě
- domácí zvířata (mazlíčci)
- škola, školy v anglicky mluvících 

zemích
- volný čas
- čas, časové údaje
- aktivity denního režimu
- aktivity ve volném čase

     -    výslovnostní cvičení
-     popis místa a předmětů

Žák využije znalosti z vyučovacích 
předmětů vycházejících ze 
vzdělávacích oborů:

hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
český jazyk

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:

Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a 
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„Volný čas“, „místa v mém životě“, „Lidé“ - označení objektů v mapě
- objednávka v restauraci
- psaní krátké zprávy
- schopnosti
- místnosti a nábytek v domě
- místa a budovy ve městě
- bydlení ve Velké Británii
- přítomný čas průběhový
- srovnání přítomného času prostého

a průběhového
- popis činnosti
- nákup v obchodě
- přídavná jména popisující vzhled
- domácí práce
- oblečení

solidarity
Osobností a sociální výchova

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti
Činnosti:

zhotovení individuálních 
projektů-výpovědí o sobě 
po každé lekci na daná 
témata (viz. výstupy ve 
vzdělávacím obsahu)

prezentace a obhajoba vlastní 
práce

diskuse nad pracemi spolužáků

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 1. 

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst
zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší 
apod.
umí seřadit čísla podle velikosti
umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu

počítání do dvaceti VDO - občanská společnost a 
škola, Občan, občanská 
společnost a stát -  výchova 
k samostatnosti, 
k sebekontrole, smyslu pro 
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná a používá matem. symboly +, - , = , < , >
umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání 
do dvaceti bez přechodu přes desítku
provádí rozklad na desítky a jednotky
řeší jednoduché slovní úlohy

rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary
modeluje jedn. geom. útvary v rovině
pozná geometrická tělesa – krychle, koule
geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev
orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod.

zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu

geometrie

jednotky 

odpovědnost, ohleduplnost a 
přesnost

EV- Vztah člověka k prostředí
- výchova k životnímu 
prostředí

Vv- obrázky stejného druhu 
podle počtu

Vv, Pč – znázornění slovní 
úlohy
Vv, Pč – užití barev, 
vystřihování, modelování

Prvouka

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 2.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 
s přechodem přes dvacítku

počítání do dvaceti VDO - občanská společnost a 
škola, občan, občanská 
společnost a stát -  výchova 
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

umí zapsat a přečíst čísla do sta
umí zakreslit čísla do sta na číselnou osu
porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně i 
sestupně
sčítá a odčítá čísla do sta
zná význam závorek
počítá příklady se závorkami
seznámí se se zaokrouhlováním na desítky

umí provést zápis slovní úlohy
řeší slovní úlohy s výpočty do sta

seznámí se s principem násobilky v oboru do 50

zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami
zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun
počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun

umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko)
zná pojem bod, přímka, čára, úsečka
narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky
zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou
porovná úsečky podle velikosti
umí změřit úsečku
pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec

počítání do sta

slovní úlohy

násobení do 50

mince a bankovky

geometrie

k samostatnosti, k sebekontrole,
smyslu pro odpovědnost, 
ohleduplnost a přesnost

EV - Vztah člověka k prostředí 
- výchova k životnímu prostředí

Vv - výroba papírových mincí 
bankovek

Vv,  Pč- znázorňování, 
modelování

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 3.
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná symboly pro násoben í a dělení
násobí a dělí v oboru malé násobilky
řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56) 
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně
řeší slovní úlohy v oboru do sta

umí zapsat a přečíst čísla do tisíce
umí porovnávat, setřídit vzestupně a sestupně čísla do tisíce
umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně
řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
zaokrouhluje čísla na stovky a desítky

zná význam symbolu  =
řeší jednoduché rovnice

zná jednotky délky mm, cm, dm, m
jednotky délky používá k měření
umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a vyjádřit je ve 
vhodných jednotkách

umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník, 
čtverec
zná pojem opačná polopřímka
zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
zná význam pojmu průsečík a umí ho určit
pozná jehlan a kužel
určí osu souměrnosti překládáním, modelováním apod., nakreslí souměrný tvar

malá násobilka

počítání v oboru do sta

počítání v oboru do tisíce

rovnice

jednotky délky

geometrie

EGS - Objevujeme Evropu a 
svět - porovnávání lidnatosti 
evropských. států, ...

Prv - měření

58



ŠVP ZŠ Babice nad Svitavou Verze č. 4

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 4.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

umí zapsat a přečíst čísla do 10 000
sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000
umí zaokrouhlovat na tisíce
orientuje se na číselné ose do 10 000

ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé 
násobilky
umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným 
činitelem
umí písemně dělit jednociferným dělitelem

umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru
používá kalkulátor ke kontrole

zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času
umí převádět jednotky hmotnosti a délky

řeší jednoduché a složené slovní úlohy
umí provést zkrácený zápis s neznámou

seznámení s pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára, 
polovina, čtvrtina, pětina…

umí pracovat s kružítkem
umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici
umí sestrojit trojúhelník ze tří stran
pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník
umí narýsovat kolmici, rovnoběžky, různoběžky

počítání do 10 000

násobení a dělení

práce s kalkulátorem

jednotky

slovní úlohy

zlomky

geometrie

EV- vztah člověka k prostředí
- lidské aktivity a problémy životního 
prostředí
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině
umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti
umí odečítat hodnoty z diagramu
určí obsah obdélníku a čtverce

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 5.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000
orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu
umí násobit deseti, stem, tisícem
umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce
násobí písemně trojciferným činitelem
dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem
řeší slovní úlohy v oboru do milionu

převádí jednotky času a objemu
umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy 
s časovými údaji
umí pracovat s údaji v cenících apod.

počítání do 1 000 000

jednotky EV-vztah člověka k prostředí
-lidské aktivity a problémy životního prostředí
(prolíná učivem v řešení slovních úloh)
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy, projekty, kurzy
Poznámky

zná římské číslice I až X, L, C, D, M
umí přečíst číslo kapitoly a letopočet

sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem

umí zapsat a přečíst desetinné číslo, zobrazit ho na číselné ose
umí zaokrouhlit desetinné číslo
umí sčítat a odčítat desetinná čísla
násobit a dělit 10 a 100

zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 
rovnoramenný, rovnostranný
umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný 
trojúhelník
umí sestrojit čtverec, obdélník
umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky
umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti 
vypočítá obsah čtverce a obdélníka
dbá na přesnost a čistotu rýsování 

římské číslice

zlomky

desetinná čísla řádu desetin
a setin

geometrie

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie

Ročník: 5.
Cíl: Položení základů práce s počítačem u všech žáků, výukové programy na PC.

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,

kurzy

Poznámky

Umí korektně zapnout a vypnout stanici a 
přihlásit se do a odhlásit ze sítě.

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení
do a odhlášení ze sítě

Orientuje se na klávesnici, zná funkce Práce s klávesnicí a myší
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Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,

kurzy

Poznámky

nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, 
Shift …)
S myší ovládá základní operace: klik - 
výběr, tažení se stisknutým levým 
tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem –
místní menu. 

části klávesnice
pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

S použitím nástrojů dokáže nakreslit 
obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny 
a změněný znovu uložit.

Grafika
programy na tvorbu obrázků
uložení vytvořeného obrázku nebo změn, 
otevření obrázku
základní nástroje a možnosti nastavení (tvary 
štětce, barvy, základní tvary …)

Matematika – plošné objekty.
OSV – kreativita

Procvičení práce s myší

Ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně 
dodržení základních typografických 
pravidel, otevřít existující soubor, upravit 
vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit 
obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu.
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 
jinam, příp. pod jiným názvem.

Textové editory
pojem: textové editory (příklady: T602, 
NotePad, Writer, Word …)
uložení, otevření souboru
pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
označení části textu do bloku
psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 
další znaky)
základní typografická pravidla (psaní mezer za
interpunkčními a dalšími znaky)
písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, 
podtržené, barva (panel nástrojů)
zarovnání odstavce (panel nástrojů)
vložení obrázku - WordArt, klipart – formát 
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a 
ohraničení
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Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,

kurzy

Poznámky

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet:
co to je, kdy vznikl, služby Internetu

MDV – kritický přístup 
k informacím, ověřování 
zdrojů
EGS – vyhledávání a 
komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi 
z růz. kultur

Ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně 
dodržení základních typografických 
pravidel, otevřít existující soubor, upravit 
vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit 
obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu.
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 
jinam, příp. pod jiným názvem.

Tabulkový editor - Excel
 uložení, otevření souboru
 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
 označení části textu do bloku
 práce s textem v tabulkovém editoru, zá-

kladní typografická pravidla (psaní mezer 
za interpunkčními a dalšími znaky)

 práce s desetinnými čísly
 matematické operace, grafy
 seřazování pojmů

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet:
 co to je, kdy vznikl, služby Internetu

MDV – kritický přístup 
k informacím, ověřování 
zdrojů
EGS – vyhledávání a 
komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi 
z růz. kultur
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Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,

kurzy

Poznámky

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 
zprávu, smazat zprávu.

El. pošta = e-mail
 vztah k Internetu
 pojem: poštovní programy (příklady: Pega-

sus Mail, MS Outlook, MS Outlook Ex-
press)

 spuštění poštovního programu, odeslání 
zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv

OSV – pravidla komunikace

Na webu dokáže vyhledat stránku o určitém
tématu. Z webovské stránky dokáže uložit 
obrázek.

WWW = world wide web = web:
 vztah k Internetu
 pohyb po webu:

- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání

 ukládání z webu:
- obrázek

Vyhledávání webovských 
stránek o tématech z různých 
předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho 
nebezpečí), pluralita názorů

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 1. 

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

zná cestu do školy a zpět
zná název školy
zná jméno třídní učitelky a ředitele školy
chová se ukázněně ve škole i mimo školu
dokáže rozlišit nežádoucí formy chování

umí si připravit pomůcky do školy
udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce
umí si uspořádat pracovní místo

Domov
Škola
Osobní bezpečí

Chování lidí
Právo a spravedlnost

VDO – Občanská 
společnost a škola - 
výchova dem. Občana 
v rámci třídního kolektivu
Výchova k samostatnosti, 
k seberealizaci, ke smyslu 
pro spravedlnost, 
odpovědnost a 
ohleduplnost

Vést žáky 
k uvědomění si nové 
pozice
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

rozlišuje čas k práci a odpočinku

dodržuje základní hygienické návyky
zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, 
odpočinek, spánek, pitný režim apod.
zná zásady správného chování u lékaře

umí pojmenovat části lidského těla
zná názvy běžných onemocnění
ví, co dělat v případě úrazu

orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina
umí vyjmenovat dny v týdnu
zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat
umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období
umí popsat změny v přírodě podle ročního období
umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce
zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice

zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, 
sestra, teta apod.)
umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí – les, pole, 
potok apod.
zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat

Péče o zdraví, zdravá výživa

Lidské tělo
Osobní bezpečí

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Kultura

Rodina
Soužití lidí
Domov
Obec, místní krajina
Živočichové

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá -poznávání 
evropských kultur

MKV – Kulturní diference.
Etnický původ - poznávání 
etnických skupin

EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 2.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a  kurzy

Poznámky

zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve 
společnosti
umí slušně požádat o pomoc a poděkovat
zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec apod.)

orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí
je schopen komunikovat s prodavačem
umí zacházet s přidělenými penězi

zná a dodržuje základní pravidla pro chodce
umí správně přecházet vozovku
zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.)
rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak apod.
zná a umí pojmenovat základní části a vybavení jízdního kola 
a vybavení pro cyklisty
předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se 
snaží vyhýbat

rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, 
hodiny, minuty 
        - denní režim dětí, práce a odpočinek
seznámí se s významné rodáky Babic nad Svitavou a 
významné postavy českých dějin
pozná významné památky Brna a památky v okolí bydliště 

zná zaměstnání rodičů
umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel, 

Rodina
Chování lidí
Soužití lidí

Obec, místní krajina
Právo a spravedlnost
Vlastnictví

Osobní bezpečí
Chování lidí

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti

Vlastnictví
Kultura

MKV – Lidské vztahy 
(harmonické vtahy 
v rodině)

- Princip sociálního 
smíru a solidarity

VDO – Občanská 
společnost a škola 
(demokratické vztahy ve 
třídě – tvorba třídního 
řádu)
- Občan, občanská 
společnost a stát 
(odpovědnost za své činy, 
seznámení se se základními
lidskými právy, principy 
soužití s minoritami)

MKV – Kulturní diference 
(vlastní kulturní zakotvení)
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a  kurzy

Poznámky

řidič apod.)
zná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží
pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení 
v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.)
váží si práce a jejích výsledků

pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích
rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka, 
zahrada, pole, potok, řeka
má povědomí o významu životního prostředí pro člověka
zná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny
chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, 
světlo, teplo apod.)
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, 
byliny a zemědělské plodiny
zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata
zná některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu 
pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.)
zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky 

Rodina

Voda, vzduch
Půda
Rostliny, houby, živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody

EV – Ekosystémy (les, 
louka, pole, rybník)
Vztah člověka k prostředí 
(ochrana životního 
prostředí, třídění odpadu, 
životní styl)
Základní podmínky života

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 3.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kursy

Poznámky

orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, 
v místní krajině

Domov 
Škola

VDO - Občanská spol.
a škola - vytváření 

vycházka
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kursy

Poznámky

zná základní údaje z historie a současnosti obce
zná některé lidové a místní zvyky a tradice

orientuje se v plánku obce
určí hlavní a vedlejší světové strany
v přírodě se umí orientovat podle světových stran

umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a 
změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.

užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, 
hmotnost, objem, teplotu

rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny

zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, 
obojživelníci, ryby, hmyz
umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla
ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin
rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 
společenstvích (pole, louky, les apod.)
umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního
společenství

umí pojmenovat části rostlin
umí popsat projevy života rostlin
zná vybrané druhy plodů a semen 
zná význam semen

Obec, místní krajina
Kultura, současnost a minulost v našem životě
Báje, mýty, pověsti

Obec, místní a okolní krajina
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky

Vlastnosti a změny látek
Voda a vzduch
Nerosty a horniny, půda

Vážení a měření

Živá a neživá příroda
Životní podmínky

Živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě 
Ochrana přírody

Rostliny
Životní podmínky

pravidel chování, 
pravidla týmové 
spolupráce
- Občan, občanská 
spol. a stát
- práva a povinnosti, 
odpovědnost za své 
činy

Hv - lidové písně
písničky o zvířatech
písničky o rostlinách

EV - vztah člověka k 
prostředí - naše obec, 
živ. styl      
Zákl. podm. života - 
voda, ovzduší, půda, 
energie, přír. zdroje
Lidské aktivity a 
problémy  ŽP - 
hospodaření s odpady
Ekosystémy - les, 
pole, vodní zdroje, 
město, vesnice, 
kulturní krajina

MKV - Princip soc. 
smíru a solidarity - 
základní lid. práva, 

jednoduché pokusy

vycházky
besedy (CHKO)
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kursy

Poznámky

zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na
zahrádkách, loukách, v lese)
zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny
pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí 
je pojmenovat

má povědomí o významu životního prostředí
uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici 
(chodec, cyklista)

Rovnáha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody

Člověk       
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa, osobní 
bezpečí

odstranění předsudků 
vůči etnické skup.

M - zápis a měření 
jednotek

vycházky
herbář

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda

Ročník: 4.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, 
voda, u lidských obydlí apod.
charakterizuje domácí zvířata
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy 
v jednotlivých společenstvech 
umí popsat stavbu jejich těla
zná jejich způsob života

Rozmanitost přírody
- rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla)

- ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

EV-ekosystémy-les,
pole, vodní zdroje
-základní podmínky 
života-voda, půda,
ochrana biologických 
druhů
lidské aktivity 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a 
houby v jednotlivých společenstvech
umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny správně 
zařadit do jednotlivých společenstev
seznámí se se základními pravidly ochrany před 
povodněmi

ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra   
ví, jak se máme v lese chovat

zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití
zná běžné druhy zeleniny a ovoce

má základní informace o postavení Země ve vesmíru
uvědomuje si podmínky života na Zemi
ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako 
důsledek pohybu Země ve vesmíru
seznámí se s působením magnetické a gravitační síly

zná základní jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty

zná tel. čísla tísňového volání ( pro přivolání první 
pomoci, hasičů a policie)
zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam 
sportování, správné výživy
ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
ví, co je terorismus a anonymní oznámení

zná a umí pojmenovat běžně užívané elektrické 
spotřebiče

Místo, kde žijeme
-okolní krajina- rozšíření rostlinstva a živočichů, 
přírodní zajímavosti v okolí domu 

- Vesmír a Země (sluneční soustava, den a noc, 
roční období)

Lidé a čas
-orientace v čase – kalendáře, režim dne, roční 
období

-jednotky

Člověk a jeho zdraví
- situace hromadného ohrožení

- osobní bezpečí (bezpečné zacházení s 

a problémy životního
prostředí
vztah člověka k 
prostředí- prostředí a 
zdraví

vycházky

opakování prvouka - 
telefonování

Vv – kreslení
Pč – modelování

Exkurze do planetária
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

zná zásady manipulace s el. spotřebiči
zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el. 
proudem

elektrickými spotřebiči)
- péče o zdraví (první pomoc při zasažení 
elektrickým proudem)

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda

Ročník: 5.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

zná důležité nerosty a horniny
umí vysvětlit proces zvětrávání hornin
zná využití některých nerostů
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 
přírodními zdroji
umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její využití a 
princip ochrany
zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice, zem. 
přitažlivost

Rozmanitost přírody
- nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její 
význam, hospodářsky významné horniny a 
nerosty, zvětrávání)

- Vesmír a Země

EV-ekosystémy
-základní podmínky 
života
-lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí
-vztah člověka 
k prostředí
(prolíná výukou po 

Oživení znalostí 
z 4.r.
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

dokáže pozorovat živočichy a rostliny, zformulovat a 
zapsat výsledek pozorování
umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny do 
biolog. systému
umí vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida a uvede
příklad

charakterizuje jednotlivé podnebné pásy
ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky 
jejího porušení
zná význam zdravého životního prostředí pro člověka
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka 
do přírody a krajiny a umí uvést příklad  

zná původ člověka jako druhu
zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní 
etapy vývoje člověka
zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, 
smyslová ústrojí
ví, co je kostra, umí pojmenovat hlavní části
ví, co je svalstvo a zná jeho význam
umí pojmenovat a najít na modelu vnitřní orgány
zná a dovede jednat podle zásad první pomoci
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a 
alkoholu, gamblerství 

ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti 
zná svoje základní práva a povinnosti – týrání, 
zneužívání, šikana
umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra
zná pravidla telefonování na tyto instituce
zná význam pojmů terorismus, rasismus

 

-podnebné pásy
- životní podmínky

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo (základní stavba a funkce)

- lidské tělo (základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince)

- péče o zdraví, zdravá výživa
- návykové látky a zdraví
- partnerství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy

Lidé kolem nás
- právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a 
majetku, základní lidská práva a práva dítěte) 
- základní globální problémy (významné sociální 

celý šk. r.)
Vycházka
exkurze

VDO-občan, občanská
společnost a stát
-principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 opakování a rozšíření 
učiva 4. roč.
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů 
v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých 
látek apod.)
zná zásady bezpečného chování v různém prostředí – 
škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz, a 
řídí se jimi

zná jednoduché stroje a jejich praktické použití – páka, 
kladka, nakloněná rovina, kolo apod.
zná princip a užití parního stroje a spalovacího motoru, 
zná jejich význam v techn. pokroku

má základní poznatky o využití el. energie
zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci 
s běžnými el. přístroji
umí sestrojit jednoduchý el. obvod
zná zdroje el. energie

problémy, problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost mezi lidmi
- situace hromadného ohrožení

- osobní bezpečí 

Člověk a technika

- osobní bezpečí (bezpečné používání elektrických
spotřebičů)

beseda s pracovníky 
HZS

MKV-lidské vztahy
-etnický původ
-princip sociálního 
smíru a solidarity
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda

Ročník: 4.

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

zná pojem nadmořská výška
umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a 
rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy
umí vyhledat Prahu na mapě ČR
umí najít své bydliště na mapě
zná název kraje a krajského města

umí vyhledat ČR na mapě Evropy
zná rozdíl mezi podnebím a počasím
umí charakterizovat podnebí ČR
zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří
zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem

zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy
umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní, 
západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko
umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy
umí vysvětlit význam globu a mapy
zná význam měřítka mapy
umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky
zná základní geografické značky
umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří
umí ukázat na mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří, 
vrchoviny a nížiny v ČR
umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou

zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR
zná oficiální název ČR a správně ho píše

Místo, kde žijeme
 - obec (město), místní krajina - části, 
poloha v krajině, minulost a současnost

- okolní krajina (místní oblast, region) - 
zemský povrch a jeho tvary, půda, 
rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny na život
lidí, životní prostředí, orientace, světové 
strany

- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, 
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

- naše vlast - domov, národ, státní zřízení a 

Čj– vypravování o cestování
vypravování z prázdnin
vypravování,
reprodukce textu
čtení
vlastní jména, názvy států
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními 
symboly a demokracií v ČR

zná významná místa a kulturní památky Babic nad 
Svitavou a CHKO Moravský kras

 

charakterizuje jednotlivá časová období v průřezu 
českých dějin se zaměřením na pravěk, příchod Slovanů,
Velkomoravskou říši, přemyslovská knížata, 
přemyslovské krále, Lucemburky, husitské války, 
Jagellonce, Habsburky
rozlišuje základní rozdíly mezi románským, gotickým a 
renesančním slohem

politický systém, státní správa, samospráva, 
státní symboly

- mapy obecně zeměpisné a tematické - 
obsah, grafika, vysvětlivky 

Lidé kolem nás
- soužití lidí - mezilidské vztahy, obchod, 
firmy

Lidé a čas
-české dějiny-od pravěku do poloviny 17. 
století 

Vv – památky
ilustrace k pověstem

VDO-občanská společnost a škola
-občan, občanská společnost a stát
-formy participace občanů v politickém
životě
-principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda

Ročník: 5.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

zná letopočet vzniku ČR
zná jméno prvního a současného prezidenta
zná pojmy vláda, parlament, zákon

Místo, kde žijeme
- naše vlast - domov, krajina, národ, základy 
státního zřízení a politického systému ČR, státní 
správa a samospráva, státní symboly

- regionální 
zajímavosti

MKV-kulturní 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

umí najít na mapě ČR jednotlivé kraje, 
umí popsat jejich polohu v ČR
umí najít významná města, řeky apod. v jednotlivých 
oblastech
zná významné prům. podniky v jedn. oblastech
zná významné zemědělské plodiny
s pomocí mapy umí porovnat hustotu osídlení, zalesnění,
průmysl jednotlivých oblastí

orientuje se na mapě,
umí na mapě ukázat státy EU
umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní město
dokáže stručně charakterizovat stát EU

orientuje se ve  významných časových meznících od 
počátku 17. století po současnost
zná významné osobnost a umí je zařadit do příslušného 
období 
umí popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes
umí popsat charakteristické rysy způsobu života 
v pravěku, středověku, novověku a dnes

 
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR , 
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování
- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, 
grafika, vysvětlivky 

Lidé a čas
- současnost a minulost v našem životě – 
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní 
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 
významné dny

- orientace v čase -dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace

Lidé kolem nás
- soužití lidí - mezilidské vztahy, obchod, firmy

-kultura - podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce, masová kultura a subkultura

diference
-lidské vztahy
Projekt - Z dějin ČR
(od pravěku do 
středověku -projekt 
prolíná předměty)
-etnický původ
-princip sociálního 
smíru a solidarity

ČJ - literární 
zpracování, 

VV, Pč 

Projekt - využití 
poznatků dětí 
získaných  cestováním

EGS-Evropa s svět nás
zajímá
-objevujeme Evropu a 
svět
-jsme Evropané
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 1.

Výstup Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny

učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým 
cvičením a hudebnímu doprovodu
pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, 
triangl, hůlky, bubínek,

provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, 
jednoduché taneční hry, pochod)

pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) 
podle zvuku
seznámí se s varhanní hudbou
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas)

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 
z Orffova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry (ozvěna)

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  
(2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová 
improvizace)

Poslechové činnosti
-kvality tónů
-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …)

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá -poznávání 
evropské hudby

MKV-Kulturní 
diference, Lidské 
vztahy -  hudba 
etnických skupin

EV – Základní 
podmínky života - 
výchova k životnímu 
prostředí – hudba – 
rámus

MDV – vnímání 
autora mediálních 
sdělení - výběr kvalitní
hudby
hudba provází výuku 
ČJ, M (Jedna, dvě..) i 
Prv. (Prší, prší)
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Výstup Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 2.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou, zeslabování a zesilování
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hud. nástroje
umí zazpívat vybrané vánoční koledy

pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, 
trubka, housle, pikola
umí užívat dětské hudební nástroje

umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a
do pochodu bubnovat

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 
z Orffova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), 
hudební improvizace

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  
(2/4 takt)

Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Čj – říkadla
Vv - ilustrace
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a 
tradice

MV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
(uplatnění výrazových 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem

rozlišuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s vybranými skladbami klasiků

-pohybové vyjádření hudby (pohybová 
improvizace)

Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …)

prostředků v hudbě a 
tanci)

MKV – Lidské vztahy 
(mezilidské vztahy 
v lidové písni)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 3.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
umí pojmenovat notovou osnovu
rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, 
tříčtvrteční, 
rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou, 
podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
seznámí se s hymnou ČR
naučí se zpívat vybrané písně

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

Instrumentální činnosti

Vv - ilustrace

Tv – pochod
taneční krok
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

dbá na správné dýchání

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí 
uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje

rozliší rytmus valčíku a polky
umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, 
třídobá)
umí pohybově vyjádřit hudbu

zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 
z Orffova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), 
hudební improvizace

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  
(2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová 
improvizace)

Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …)

Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a 
tradice         
EGS - Evropa  a svět 
nás zajímá 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 4.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč
umí napsat houslový klíč
rozlišuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka p, mf, f a  umí je v písní 
použít 
zná stupnici C dur (názvy not)

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, 
drnkací, bicí
doprovodí písně na rytmických nástrojích
rytmizace říkadel

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi
zná jména oper B. Smetany
seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka
poslouchá vybrané skladby
pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu
pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  
taktu)
-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
-intonace a vokální improvizace (durové a 
mollové tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně, orientace 
v notovém záznamu)

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova instrumentáře)
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace  (tvorba hudebního doprovodu, 
hudební hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma 
jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  
(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)

Vv - ilustrace

Tv – pochod
taneční krok

Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba

Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a 
tradice

MKV-lidské vztahy-
vzájemné obohacování 
různých kultur
-kulturní diference-
-poznávání vlastního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštností 
různých etnik
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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Poznámky

-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a 
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování 
tanečních pohybů)

Poslechové činnosti
-kvality tónů
-vztahy mezi tóny
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, 
variace)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 5.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, 
kontrabas
dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém 
orchestru

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)

Vv - ilustrace
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení
pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
umí provést rozbor zapsané písně – druh písně, notový 
zápis, takt, melodie
seznámí se s krajovými lidovými tanci
umí taktovat čtyřčtvrteční takt
zná původ státní hymny

umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací

umí jednoduché dvojhlasé písně
naučí se vybrané písně J. Uhlíře a k. Šípa
dbá na správné dýchání

doprovodí písně na rytmické a melodické hudební 
nástroje

poslouchá vybrané skladby
poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje
pozná varhanní hudbu
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně  
 

(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  
taktu)
-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
-intonace a vokální improvizace (durové a 
mollové tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně, orientace v notovém 
záznamu)

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 
z Orffova instrumentáře)
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, 
hudební hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma 
jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4
a 4/4 takt, valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby (pantomima a 
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních
pohybů)

Poslechové činnosti
-kvality tónů
-vztahy mezi tóny
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky

Tv – pochod
taneční krok

Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba

Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a 
tradice

koncert ván. hudby

MDV-kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení
-vnímání autora 
mediálních sdělení

MKV-lidské vztahy
-etnický původ

EGS-Evropa a svět nás 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, 
variace)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)

zajímá

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 1. - 3.

Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,

projekty a kursy
Poznámky

zvládne techniku malby vodovými barvami, 
temperami, suchým pastelem, voskovkami
umí míchat barvy
dovede používat různé druhy štětců dle potřeby, 
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy, objekty, tvary) 
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
rozliší teplé a studené barvy

zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem 
(špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, 
teorie barvy - barvy základní a doplňkové, 
teplé a studené barvy a jejich výrazové 
vlastnosti, kombinace barev

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, 
výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 
kombinace v ploše, uspořádání objektu do 
celků, vnímání velikosti

techniky plastického vyjádření - reflexe a 

VDO – Občanská společnost a škola-  výchova 
k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost

EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání 
evropských kultur

EV -  Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí 
-výchova k životnímu prostředí

MDV – Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení - kritický přístup k výtvarnému umění a 
vést k všeobecné informovanosti a orientaci ve 
výtvarném umění

Např. – pocit chladu a tepla pro teplé a studené 

Náročnost práce 
bude postupně od 
prvního ročníku 
úměrně 
zvyšována dle 
věku žáků.
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Výstup Učivo
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,

projekty a kursy
Poznámky

modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír

zvládne koláž
umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - 
nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.

pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové apod. 

děti zvládnou použití výtvarných technik na základě 
vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, 
vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, 
hmatových, zrakových vjemů, které jsou prvotním 
krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných 
představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil 

vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - hmatové, pohybové 
podněty

další výtvarné techniky, motivace založené
na fantazii a smyslového vnímání

ilustrátoři dětské knihy

utvářet osobní postoj v komunikaci v 
rámci skupin spolužáků, rodinných 
příslušníků apod., vysvětlování výsledků 
tvorby, záměr tvorby

barvy, vyjádření rytmu …

Čj - čtení

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 4. - 5.
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci 
různých technik
umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává a 

Malba – hra s barvou, emocionální malba, 
míchání barev

Ověřování komunikačních účinků 

EV-ekosystémy
-základní podmínky života
-lidské aktivity a problémy 
životního prostředí

Náročnost práce 
bude postupně od 
čtvrtého ročníku 
zvyšována dle věku
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porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a 
proporční vztahy
komunikuje o obsahu svých děl

prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
zvládne obtížnější práce s linií
užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném 
vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání 
prvků
zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních 
zkušeností v návaznosti na komunikaci

rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a 
životní zkušenosti
hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na 
základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro 
vyjádření nových prožitků 

prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro 
prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a 
hmatem
umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, 
dotváření apod.

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. 
Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. 
Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další
žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů 
k vyjádření osobitého přístupu k realitě
porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace

- osobní postoj v komunikaci
- proměny komunikačního obsahu - 
záměry tvorby a proměny obsahu vlastních
děl

Kresba – výrazové vlastnosti linie, 
kompozice v ploše, kresba různým 
materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, 
rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, 
kresba v plenéru.

Grafické techniky – tisk z koláže, ze 
šablon, otisk, vosková technika

Techniky plastického vyjadřování – 
modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů

Další techniky – koláž, frotáž, základy 
ikebany

Ilustrátoři dětské knihy      

-vztah člověka k prostředí
(prolíná výukou Vv během 
celého období)

MKV- kulturní diference
-lidské vztahy (empatie)
-etnický původ

MDV-stavba mediálních sdělení

žáků.

86



ŠVP ZŠ Babice nad Svitavou Verze č. 4

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 1.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků 
dbá na správné dýchání
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny 
při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích
jedná v duchu fair-play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

tělocvičné pojmy - komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla 

VDO – Občanská 
společnost a škola- 
rozvíjíme smysl pro 
spravedlnost a 
odpovědnost

EV- Vztah člověka k 
prostředí

plavecký výcvik
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zná a dodržuje základní pravidla her
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i 
družstvo 

zná techniku hodu kriketovým míčkem 
zná nízký start
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na žebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáže podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví

zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností – her a soutěží, zásady jednání a chování

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace 
pohybu

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair 
play
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 2.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků 
dbá na správné dýchání
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích
jedná v duchu fair play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla 
zjednodušených osvojovaných pohybových 

VDO – Občanská 
společnost a škola 
(dodržování pravidel, 
smysl pro čistou a 
bezkonfliktní hru)

MKV – Lidské vztahy 
(ohleduplnost, 
spolupráce)

EV – Vztah člověka 
k prostředí (životní 

plavecký výcvik
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zná a dodržuje základní pravidla her
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo 

zná techniku hodu kriketovým míčkem 
zná nízký start
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na žebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáže podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
provádí přetahy a přetlaky

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví

činností – her a soutěží, zásady jednání a chování

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace 
pohybu

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair 
play

styl, prostředí a 
zdraví)
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 3.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků 
dbá na správné dýchání
uplatňuje zásady pohybové hygieny

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 

VDO - Občan, obč. 
spol. a stát - respekt k 
identitám, zdroje 
konfliktů

MKV - Lidské vztahy 

Prv – držení těla

Čj – přesné 
vyjadřování

Prv – bezpečnost

plavecký výcvik
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
rozlišují míč na basketbal a volejbal
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje

zná techniku hodu kriketovým míčkem 
zná princip štafetového běhu
uběhne 60 m
zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu 
terénem s překážkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa 
účastní se atletických závodů

zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na
hlavě apod.
naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení 
na koze

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti
respektuje zdravotní handicap

náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla 
zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností – her a soutěží, zásady jednání a chování

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace 
pohybu

základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající  velikosti a hmotnosti, průpravná 
cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair 
play

Prv – komunikace lidí
význam pravidel

M – měření délky
bodové hodnocení

Vv – sport. nářadí

Prv – zdraví
Bezpečnost
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy, projekty a
kurzy

Poznámky

zná význam sportování pro zdraví
zvládne základní kroky některých lidových tanců
seznámí se s  kondičním cvičení s hudbou

zvládne techniku jednoho plaveckého stylu
provádí skoky do vody

základní plavecká výuka-základní plavecké 
dovednosti, jeden plavecký způsob, hygiena 
plavání a adaptace na vodní prostředí

Hv – rytmus, melodie

Vv - činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 4.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou
dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a 
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 
dbá na správné dýchání

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – tanečky, základy 
estetického pohybu

MKV - lidské vztahy

EV - vztah člověka k 
prostředí

plavecký výcvik
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

uplatňuje zásady pohybové hygieny

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených 
pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
rozlišují míč na basketbal a volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí 
se jimi 
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva a dodržovat ji

tělocvičné pojmy - komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a pohybové 
hry ,pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla 
zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností –her a soutěží, zásady jednání a chování

MDV - fungování a 
vliv médií ve 
společnosti
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje

zná techniku hodu kriketovým míčkem 
zná princip štafetového běhu
uběhne 300 m
zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního 
běhu, při běhu terénem s překážkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa 
účastní se atletických závodů
zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na
hlavě apod.
umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 
koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho 
s předchozími výsledky

zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul, 
osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých forem různé formy 
cvičení rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu

základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná 
cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair 
play

základní plavecká výuka-základní plavecké 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové

vztahy,
projekty a kursy

Poznámky

provádí skoky do vody

zvládne jízdu na kole (na dopravním hřišti), zná 
jednoduchá pravidla silničního provozu

dovednosti, 2 plavecké styly, hygiena plavání a 
adaptace na vodní prostředí

výchova cyklisty - dopravní hřišti

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 5.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců 
seznámí se s  kondičním cvičením s hudbou
dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a 
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 
dbá na správné dýchání
uplatňuje zásady pohybové hygieny

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – tanečky, základy 
estetického pohybu

tělocvičné pojmy - komunikace v TV

MKV-lidské vztahy
-multikulturalita

EV-vztah člověka 
k prostředí (prostředí a
zdraví)

MDV-fungování a vliv
médií ve společnosti

plavecký výcvik
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje 
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených 
pohybových her, zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
rozlišují míč na basketbal a volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se 
jimi 
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva a dodržovat ji

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla 
zjednodušených osvojovaných pohybových 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje

zná techniku hodu kriketovým míčkem 
zná princip štafetového běhu
uběhne 400 m a 800 m
zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního 
běhu, při běhu terénem s překážkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa 
účastní se atletických závodů.

zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, kotouly 
vpřed a vzad s různým zakončením, stoj na hlavě apod.
umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 
koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu,
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – žebřiny, 
lavičky apod.
provádí kondiční cvičení s plnými míči

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho 
s předchozími výsledky

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace 
pohybu

základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná 
cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady 
jednání a chování

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair 
play
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky
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