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Charakteristika školy 

Historie školy 
   Škola pro sluchově postižené v Olomouci má více než stoletou tradici. Byla založena v roce 

1894 v Lipníku nad Bečvou. Ve své dosavadní historii prošla škola třemi významnými 

etapami. 

1. – jako Zemský ústav pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou v letech 1894 – 1950. 

2. – jako ZŠ pro žáky se zbytky sluchu v Olomouci – na Svatém Kopečku - 1950 – 1999. 

3. –1. září 1999 byl zahájen provoz v nové škole v Olomouci, na ulici Kosmonautů. 

Nová škola byla vybudována v prostorách bývalých kasáren v Olomouci jako náhrada 

za objekt na Svatém Kopečku, který byl vrácen původnímu majiteli v rámci restituce. 

Byla vybudována škola, která snese srovnání s podobnými zařízeními ve světě. 

 

Umístění školy 
   Škola stojí na tř. Kosmonautů na levém břehu řeky Moravy. Je odtud dobré tramvajové 

spojení na vlakové nádraží, autobusové nádraží a do centra města. Před školou je                  

20 parkovacích míst pro auta. V okolí školy jsou dobré podmínky na vycházky a rekreační 

činnost. 

 

Úplnost a velikost školy 
Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola a její součásti se 

nachází ve čtyřech budovách, které jsou propojeny spojovací chodbou. V objektu č. 1 je část 

MŠ, ZŠ, SŠ a internát dívek, v objektu č. 2 je část MŠ, šatny a internát chlapců, v objektu č. 3 

je tělocvična a v objektu č. 4 je stravovací provoz, dílny, společenská místnost a garáže. 

 

 Součástí školy jsou: 

 

 Mateřská škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita je 24 dětí). Obsah činností 

v MŠ se řídí dokumentem ŠVP pro PV s názvem „Budeme si spolu hrát, ty budeš můj 

kamarád“, platným od září 2011. 

 

 Základní škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita je 100 žáků).  

 Výuka probíhá podle: 

 ŠVP pro ZV s názvem „Škola – základ cesty do společnosti“, zpracovaného 

podle RVP ZV 

 ŠVP pro ZV – ZŠ praktická, zpracovaného podle RVP ZV a jeho přílohy 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (platnost do 31. 8. 

2020) 

 ŠVP pro SV – Základní škola speciální, zpracovaného podle RVP pro obor 

vzdělání Základní škola speciální  

 

 Základní vzdělávání trvá v souladu s § 46 odst. 3 školského zákona 10 let. 1. stupeň je 

tvořen 1. – 6. ročníkem, 2. stupeň je tvořen 7. – 10. ročníkem.      

 

 Střední škola - Výuka probíhá podle ŠVP pro SV – Praktická škola dvouletá 
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 Internát (stanovená kapacita je 100 lůžek),  Školní družina a Školní klub. Obsahem 

činností v internátě, školní družině a školním klubu je příprava žáků na vyučování, 

vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, apod. a řídí se dokumentem ŠVP pro 

internát, školní družinu a školní klub. 

 

 Školní jídelna (stanovená kapacita 250 jídel) 

 

 Speciálně pedagogické centrum 

 

 Poskytuje bezplatně speciálně pedagogické, psychologické a sociálněprávní služby 

rodinám a klientům se sluchovým postižením, s vadou sluchu v kombinaci s jiným 

postižením, s hluchoslepotou a narušenými komunikačními dovednostmi. 

 Provádí psychologickou, speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku 

s následnou poradenskou, terapeutickou a rehabilitační péčí. 

 Nabízí péči v rodinách, poradenství při výběru vhodného vzdělávacího zařízení, při 

volbě povolání nebo dalšího studia, podklady k odkladu školní docházky, posudky 

k uzpůsobení maturitních zkoušek, sociální poradnu. Pomáhá s výběrem vhodných 

kompenzačních pomůcek, s vypracováním IVP a budováním způsobu komunikace. 

 Pořádá odborné semináře pro rodiče, učitele a další odborníky, diagnostické pobyty 

pro klienty, kurzy znakového jazyka pro rodiče sluchově postižených klientů. 

 Spolupracuje s pedagogickými pracovníky klientů integrovaných v mateřských, 

základních, středních a vyšších odborných školách, s odbornými lékaři, se státními 

a neziskovými organizacemi, s ostatními poradenskými pracovišti, především 

olomouckého kraje. 

 

Od roku 2006 je škola Fakultní školou Pedagogické fakulty UP v Olomouci. 

Od roku 2014 je škola Fakultní školou Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. 

 

Podmínky školy 

Materiální 

Škola je vybavena všemi dostupnými učebnicemi pro sluchově postižené a dle potřeby 

učebnicemi pro běžné ZŠ a školy praktické a dalšími učebními pomůckami a materiály. Při 

výuce je využívána vyučovací technika a výukový software. Učebnice, literatura a časopisy 

jsou průběžně doplňovány. Dobře jsou vybaveny různými pomůckami také některé kabinety  

– matematika, český jazyk, zeměpis, přírodopis apod. 

Zaměstnancům a žákům školy je přístupna školní pedagogická a žákovská knihovna. 

 

Prostorové 

 Škola, internát a další prostory jsou vybudovány jako bezbariérové. V budově školy 

a internátu jsou výtahy, do společenské místnosti v podkroví vede pojízdná plošina. Všechny 

objekty školy jsou propojeny uzavřenou spojovací chodbou. Pro odpočinek a relaxaci žáků 

slouží relaxační místnost.V mateřské škole je velká herna. 

   Žáci využívají při výuce odborné učebny – učebnu zeměpisu, výtvarné výchovy, školní 

kuchyňku, dílny, keramickou dílnu. Ke společnému setkání, pořádání celoškolských akcí, 

a také jako odborná učebna pro HDV slouží podkrovní společenská místnost.  

   Nedílnou součástí školy jsou dvě tělocvičny. Velká tělocvična má rozměry 20 x 40 m, je 

vybavena pro všechny míčové hry. Malá tělocvična je vybavena gymnastickým nářadím. 
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U tělocvičny je 5 šaten se sprchami a sociálním zařízením. V areálu školy jsou 2 sportovní 

hřiště s umělým povrchem (na malou kopanou a tenis) a 60 m dlouhá tartanová běžecká 

dráha. Dětem z MŠ a ZŠ slouží také dětské hřiště, pískoviště a přírodní zahrada s včleněnými 

prvky. Žáci střední školy při praktických činnostech využívají bylinkovou zahrádku. 

   Vyučování probíhá v kmenových třídách, podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. 

   Internát je umístěn ve dvou budovách, je oddělen od školních prostor. Žáci jsou ubytováni 

v maximálně třílůžkových pokojích. Na každém poschodí internátu mají žáci k dispozici 

kompletní sociální vybavení a klubovny.  

   Škola má vlastní moderně vybavenou kuchyni s jídelnou o kapacitě 100 míst. 

   Rodičům slouží denní místnost pro rodiče a pokoj pro diagnostické pobyty dětí s rodiči. 

Na pozemku školy je také parkoviště pro zaměstnance, rodiče a návštěvníky školy. 

 

Technické 

   Škola je dobře vybavena kompenzačními a rehabilitačními pomůckami pro práci s dětmi 

a žáky se sluchovým postižením a žáky s hluchoslepotou. 

   Žáci mají k dispozici učebny s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu s možností napojení 

na internet. Počítače a internet mají učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, vychovatelé a všichni pracovníci 

SPC ve sborovně a kabinetech. Některé počítače jsou vybaveny i grafickou kartou. V každé 

třídě je videorekordér, DVD a televize. 

   V klubovnách jsou televize napojeny na satelitní programy.  

   V provozu je velká společenská místnost, která současně slouží i jako odborná učebna 

na HDV. V této místnosti je dále zabudován dataprojektor napojený na počítač, satelitní 

vysílání TV s možností zadní velkoplošné projekce. Místnost je také dokonale ozvučena.      

   Škola a internát má dále k dispozici vlastní videokamery a digitální fotoaparáty. Kopírky 

mají učitelé a vychovatelé ve svých sborovnách. 

   K potřebám školy, SPC a internátu dále slouží 2 auta. 

 

Hygienické 

 Velice kvalitní a v dostatečné míře je sociální zařízení. Je odděleno sociální zařízení 

pro zaměstnance školy, rodiče a žáky školy. Sprchami jsou vybaveny také všechny šatny 

u tělocvičen. Pisoáry jsou vybaveny automatickým splachováním. 

   K odpočinku a relaxaci žáků slouží relaxační místnost, několik kluboven, hřiště, školní 

zahrada a zpevněné komunikace v areálu školy. 

   Pitný režim zajišťuje stravovací provoz – nákupy minerálních vod, vaření čaje a dalších 

nápojů.  

   Úklid a vysávání koberců zajišťují uklízečky pravidelně. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
   Škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou 

kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi a žáky. Ve škole pracují 

i pracovníci se sluchovým postižením -   asistenti pedagoga, uklízečky a pomocný kuchař. 

   V rámci statutu fakultní školy PdF UP a FTK UP v Olomouci pracují učitelé a vychovatelé 

jako uvádějící pedagogové při pedagogických praxích studentů, někteří jsou oponenty 

diplomových prací apod. 
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Charakteristika žáků 
Škola je připravena vzdělávat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními – žáky se sluchovým 

postižením, žáky hluchoslepé, žáky s vadou řeči a žáky s kombinovaným postižením nebo 

autismem. 
   Většina žáků má těžkou sluchovou vadu, řada z nich kombinovanou s dalším postižením. 

Častá je kombinace s vývojovou dysfázií, kombinace s lékařskou diagnózou autismus, 

kombinace s mentálním nebo tělesným postižením.    

   Pro žáky s kombinovanými vadami jsou zpracovávány individuální vzdělávací plány. 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, akce školy 

Škola se zapojuje do projektů Evropské unie a do projektů vyhlašovaných MŠMT.  

   Co se týká mezinárodní spolupráce, naše zařízení je v kontaktu s PdF UP a s FTK UP 

v Olomouci a mnoho zahraničních návštěv a pedagogických exkurzí na těchto fakultách 

navštěvuje i naši školu. Během těchto setkání si vzájemně předáváme rady a zkušenosti. 

Zástupci školy se rovněž účastní mezinárodních konferencí, které se zabývají problematikou 

školství a na nichž mají možnost prezentovat naše zařízení. 

   Pedagogové vzájemně spolupracují na různých akcích školy. Pořádáme lyžařské kurzy, 

školy v přírodě, kulturně - vzdělávací exkurze, ozdravné pobyty v zahraničí, sportovní 

soutěže, projektové dny, žáci se účastní tematicky zaměřených programů a vědomostních       

a sportovních soutěží v rámci školy nebo republiky. Každý rok učitelé pro žáky připravují      

a realizují výlety do různých částí České republiky. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
   Škola úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, kteří dostávají informace o výsledcích 

vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, sešitků, na pravidelných třídních schůzkách, 

případně osobně nebo telefonicky, e-mailem dle potřeby a přání rodičů (zákonných zástupců). 

   Pro zájemce z řad rodičů organizujeme ve spolupráci se SPC kurzy znakového jazyka. 

   V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 a § 168 byla ve škole zřízena Školská rada. 

   Od roku 2006 jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty UP v Olomouci a od roku 2014 

jsme Fakultní školou Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Podílíme se na přípravě 

budoucích pedagogických pracovníků. Dále úzce spolupracujeme s některými středními 

pedagogickými školami a jsme v kontaktu s Oblastní unií neslyšících. 

   Výchovný poradce zajišťuje pro žáky a rodiče návštěvy a exkurze na středních školách, 

na které se hlásí vycházející žáci školy. 

   V prevenci proti nežádoucím a negativním jevům spolupracujeme s Policií ČR a Městskou 

policií v Olomouci. Pořádáme pro žáky besedy na téma: „Šikana“, „Drogy“, „Nebezpečí“ 

apod. Učitelé pravidelně v třídnických hodinách upozorňují žáky na různá nebezpečí 

a negativní jevy.  

   K podpoře a rozvoji naší školy přispívají sponzoři. Díky jejich finančním i jiným darům 

zajišťuje škola nadstandardní vybavení a také rozvoj žáků v zájmových i jiných oblastech. 

 



9 

Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

   Naše škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními – žáky se sluchovým postižením, žáky hluchoslepé, žáky s vadou řeči a žáky 

s kombinovaným postižením nebo autismem. 
   Důležitým předpokladem pro výchovně – vzdělávací činnost je vytvoření takového způsobu 

komunikace, který umožňuje předávat žákům potřebný objem vědomostí a umožňuje žákům 

co nejlepší začlenění do společnosti. V rámci celého výchovně vzdělávacího procesu se žáci 

seznamují se znakovým jazykem. U mnoha dětí je jeho zvládnutí a používání prostředkem 

komunikace.  

   Na naší škole upřednostňujeme metodu totální komunikace. Podle stupně postižení se 

postupně klade větší důraz buď na znakový jazyk a znakovanou češtinu nebo na orální projev. 

Při výchově a vzdělávání vycházíme z možností a schopností jednotlivých žáků. 

   V našem zařízení pracují asistenti pedagoga, kteří se věnují dětem, u nichž je nutný 

individuální přístup a pomoc nejen v oblasti výchovně-vzdělávací, ale i při sebeobslužných 

úkonech. Asistent pedagoga se řídí pokyny učitele a úzce s ním spolupracuje.  

   Důležitou roli při vzdělávání sluchově postižených žáků a žáků s kombinovanými vadami 

hraje vybavení pomůckami, učebnicemi, vyučovací technikou, která do určité míry umožňuje 

kompenzaci sluchové vady. 

 

Speciální pedagogové při výchovně vzdělávacím procesu používají: 

 speciální postupy, metody a formy vzdělávání podpořené velkou mírou názornosti 

 kompenzační a rehabilitační pomůcky 

 speciální počítačové programy 

 speciální učebnice a didaktické materiály. 

 Pracují s menším počtem žáků ve třídě a maximálně využívají možnosti 

individuálního přístupu.  

 

   Žáci v základní škole speciální jsou vzděláváni podle upraveného ŠVP pro speciální 

vzdělávání a do výuky je zařazen předmět speciálně pedagogické péče – Individuální 

logopedická péče. V rámci ILP je žákům věnována zvýšená péče, která je zaměřena na 

vyvozování hlásek, správnou artikulaci, odezírání, reedukaci sluchu. To vše je podporováno 

používáním abecedou daktylu a znakového jazyka. 

 

Vzdělávání v základní škole speciální 

 navazuje na speciální předškolní vzdělávání a výchovu v rodině 

 trvá v souladu s § 48 školského zákona 10 let.      

1. stupeň je tvořen 1. - 6. ročníkem, 2. stupeň 7. - 10. ročníkem 

 je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností 

a zájmů žáka 

 stimuluje schopnější žáky a zároveň povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje 

nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě vyvíjelo 

 

Cíle základního vzdělávání 
Hlavním cílem základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 

a souběžným postižením více vadami je: 

 



10 

 rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání, vybírat a využívat vhodné způsoby, metody 

a strategie pro učení 

 vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností, usnadnit verbální i neverbální 

komunikaci s okolím využíváním všech dostupných systémů a forem komunikace – 

hlavně využití totální komunikace 

 vést žáky ke spolupráci s ostatními při jednoduchých činnostech, vytrvat u jednoduché 

práce 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, potlačovat negativní, upozorňovat 

na nevhodné chování a chválit za správné 

 vést žáky k vytváření pozitivních vztahů ke spolužákům a k začlenění do kolektivu, 

vést k respektování autorit a k přiměřenému chování ke starším osobám i mladším 

dětem 

 rozvíjet pohyblivost žáků a snažit se o dosažení co největší míry samostatnosti, 

seznámit a poučit žáky s pravidly bezpečnosti při všech činnostech a s případnými 

následky porušování bezpečnosti, rozvíjet orientaci v prostoru školy, bydliště 

a bezprostředním okolí 

 osvojit si základní hygienické návyky, vytvářet a upevňovat návyky v péči o svou 

vlastní osobu, vést žáky k osvojení režimu podporujícího zdraví 

 

 

Kompetence k učení 

 osvojit si strategii učení 

 být motivován ke vzdělávání 

 vyhledávat informace, využívat informační a komunikační prostředky a technologie 

 

Kompetence k řešení problému 

 naučit se pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky 

 volit vhodné způsoby řešení úkolů, aplikovat postupy při řešení podobných úkolů 

a situací 

 

Kompetence komunikativní 

 zvládnout základy komunikace 

 obhajovat vlastní názor a současně přijmout názor ostatních 

 

Kompetence sociální a personální 

 naučit se spolupracovat a respektovat práci druhých 

 projevovat pozitivní city v chování, jednání 

 vnímat citové vztahy k lidem, prostředí, přírodě 

 získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně jej chránit 

 schopnost ochraňovat zdraví ostatních 

 

Kompetence občanské 

 schopnost žít s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k druhým lidem, jejich 

kulturám 

 vnímat kulturu a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

 znát své možnosti, dovést je uplatnit při rozhodování v životních situacích a při volbě 

profese 
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 dokázat používat ve škole nabyté zkušenosti v životě 

 

Výuka žáků s kombinací postižení 
 

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

na výchovu a vzdělávání žáků s kombinací postižení.Vhodným přístupem, výběrem metod 

práce a používáním speciálních pomůcek tak korigujeme postižení žáka a posilujeme 

osobnostní rozvoj dítěte. 

Využíváme možnosti asistenta pedagoga, který se plně věnuje potřebným žákům. Jsou 

zpracovávány individuální vzdělávací plány (IVP), které vycházejí ze ŠVP.  

 

 IVP se zpracovává pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého 

stupně. IVP se pro žáka s přiznaným podpůrným opatřením pro konkrétní ročník zpracovává 

na základě Doporučení školského poradenského zařízení. V případě podpůrného opatření, 

spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů, bude pro tvorbu IVP využívána minimální 

doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. IVP má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči žáka.IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a metodické 

podpory školského poradenského zařízení. IVP může být během roku  upravován podle 

potřeb žáka. Vyhodnocení IVP probíhá na konci školního roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod a forem práce, pravidel, 

aktivit a akcí, které přispívají k získání a rozvoji klíčových kompetencí žáků. 

 

Klíčové kompetence Postupy, formy a metody práce 

1. Kompetence k učení  klademe důraz na čtení s porozuměním, práci 

s textem, vyhledávání informací 

 klademe důraz na osvojování a rozšiřování slovní 

zásoby 

 předáváme žákům učivo přiměřeně k jejich 

komunikačním schopnostem a s ohledem na stupeň 

postižení 

 žáky vedeme k sebehodnocení 

 individuálním přístupem k žákům maximalizujeme 

jejich šanci prožít úspěch 

 umožňujeme žákům ve vhodných případech 

realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich 

tvořivost 

 zařazujeme pozorování 

 pracujeme s žáky různými metodami (skupinová, 

individuální práce,…) 

 žáci se zúčastňují vhodných soutěží  

 vytváříme takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 zadáváme žákům krátkodobé i dlouhodobé úkoly 

 

2. Kompetence k řešení 

problému 
 výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení 

problému (učitel jim pomáhá, řídí, usměrňuje) 

 žáky motivujeme úlohami z praktického života a 

pomáháme s jejich řešením 

 žáky vedeme úměrně věku k používání internetu 

 žáci se zapojují do soutěží dle schopností 

a dovedností 

 žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích 

činnosti, na plánování, přípravě, realizaci 

a hodnocení 

 

3. Kompetence komunikativní  klademe důraz na rozšiřování slovní zásoby potřebné 

k rozvíjení komunikačních schopností 

 podporujeme různé formy komunikace včetně 

znakového jazyka 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, 

učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 

 učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní 

názor a zároveň i přijímat názory jiných 
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 vedeme žáky k výměně názorů a zkušeností formou 

rozhovorů 

 podporujeme přátelské vztahy ve třídách mezi třídami 

 začleňujeme metody kooperativního učení a jejich 

prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při 

vyučování 

 podporujeme komunikaci s jinými školami 

(spolupráce se školami pro sluchově postižené) 

 

4. Kompetence sociální a  

    personální 
 během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou 

práci žáků, vzájemnou pomoc při učení 

 učíme žáky rozpoznat špatné vlivy, které narušují 

dobré vztahy mezi žáky (příklady z praxe, ukázky…) 

 usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat 

role ve skupině 

 žáky vedeme k respektování společně dohodnutých 

pravidel chování, na jejichž stanovení se podílejí 

 učíme žáky respektovat a ohodnotit práci druhých 

(při týmové práci, mimoškolních akcích…) 

 učíme žáky základy kooperace a týmové práce 

 

5. Kompetence občanské  ve třídních kolektivech si žáci s učitelem společně 

stanovují pravidla chování 

 vychováváme žáky k toleranci vůči postiženým 

lidem, lidem starším, slabším a k lidem jiných 

národností a ras 

 seznamujeme je s různými kulturami 

 vysvětlujeme zákony, práva, povinnosti každého 

občana 

 upozorňujeme na patologické jevy 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své chování a 

jednání (zadáváním dílčích úkolů při různých akcích) 

 žáci se účastní kulturních a sportovních akcí 

(divadelní a filmová představení, výstavy, turnaje, 

vánoční besídky,) 

 třídíme odpad, zúčastňujeme se besed na různá 

témata (bezpečnost, ochrana přírody, zdravotnická 

výchova) 

 vytváříme modelové situace k řešení problémů 

a chování v krizových situacích a v situacích, které 

ohrožují zdraví a život lidí 

6. Kompetence pracovní  ukazujeme žákům správné používání techniky a práce 

s nářadím, s nástroji a různými pomůckami 

 žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení 

a posouzení s reálnými možnostmi při profesní 

orientaci 

 umožňujeme žákům zorganizovat si vlastní práci 

 vysvětlujeme důležitost různých pracovních činností 

 zapojujeme žáky do pracovních činností, které vedou 
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ke zvelebení prostředí pracoviště, školy a okolí 

 pomáháme a současně vedeme žáky k vzájemné 

pomoci 

 výuku doplňujeme o praktické exkurze 

 na škole je vypracován plán k volbě povolání 

 organizujeme návštěvy do vybraných středních škol 

 při pracovních činnostech dodržujeme bezpečnost 

a hygienu 

 znalosti využíváme v praxi 

 zapojujeme žáky do pracovních činností v odlišném 

prostředí a podmínkách (výlety, školy v přírodě, 

mimoškolní aktivity) 
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Učební plán - tabulka 
             

  I. stupeň - 1.- 6. ročník  II. stupeň - 7.-10. ročník  

               

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obor-předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. I.st. 7. 8. 9. 10. II.st. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Jazyk a jazyková komunikace-

čtení 

psaní 

řečová výchova, znakový jazyk 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

16 

10 

12 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

2 

12 

7 

4+1 

Matematika Matematika 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační a komun. technologie Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (ČJS) 2 2 2 2 4 4 16      

Člověk a společnost Člověk a společnost        2 2 2 2 8 

Člověk a příroda Člověk a příroda        2 4 4 4 12+2 

Umění a kultura 

  

Hudebně dramatická výchova 2 2 2 2 1 1 6+4 2 2 2 2 4+4 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví          1 1 2 

  Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 3 3 4 4 4 21 5 5 6 6 22 

Speciálně pedagogická péče Individuální logopedická péče 1 1 1 1 1 1 6 z DČD 1 1 1 1 4 z DČD 

Disponibilní časová dotace         10     11 

Celková povinná časová dotace   21 21 22 23 24 24 135 26 28 30 30 114 
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Poznámky ke školnímu učebnímu plánu 

 

1) Hodiny z disponibilní časové dotace jsou využity 

- k posílení časové dotace vzdělávacích oblastí a oborů, 

- k zařazení předmětu speciálně pedagogické péče.  

 

2) Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje tvoření řeči (čtení, psaní), 

řečovou výchovu, znakový jazyk. Míra používání znakového jazyka závisí na stupni 

sluchového postižení a schopnostech a potřebách žáka. 

 

3) Vzdělávací obor Člověk a společnost zahrnuje učivo dějepisu a občanské výchovy. 

 

4) Vzdělávací obor Člověk a příroda zahrnuje učivo přírodopisu, zeměpisu, fyziky, 

chemie. 

 

5) Individuální logopedická péče (ILP) je předmětem speciálně pedagogické péče. 

Hodinová dotace je započítána do celkové povinné hodinové dotace. Předmět má 

stanoven všeobecný obsah, pedagog vypracovává pro třídu a žáka roční plány. Předmět 

se neklasifikuje, ani se nepíše na vysvědčení.  

 

6) Hudebně dramatická výchova je vzdělávací obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Je vytvořený pro žáky se sluchovým postižením. Obsah předmětu čerpá z oboru 

Hudební výchova a dramatická výchova.  

 

7) Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů (tabulka). 
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Průřezová témata 
          

  

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
  

  1.–3. 4.–6. 7.–10. 

Rozvoj schopností poznávání 
M, ČJS, HDV, VV, PČ, TV JJK, M, HDV, VV, PČ M, HDV, VV, PČ 

Sebepoznání a sebepojetí 
JJK, ČJS, ILP, TV JJK, M, ČJS, HDV OV, HDV, VKZ 

Seberegulace a sebeorganizace 
M, ČJS, PČ, ILP JJK, PČ OV, HDV, VKZ, PČ, TV 

Psychohygiena 
ČJS, HDV JJK, ČJS, HDV HDV, VKZ 

Kreativita 
HDV, VV, PČ HDV, VV, PČ, TV HDV, VV, PČ 

Poznávání lidí 
JJK, ČJS ČJS OV, HDV, VKZ 

Mezilidské vztahy 
JJK, ČJS JJK, ČJS, HDV INF, D, OV, HDV, VKZ, PČ 

Komunikace 
JJK, HDV, ILP JJK, M, INF, ČJS, HDV, TV JJK, INF, D, OV, HDV, VKZ 

Kooperace a kompetice 
HDV, VV, PČ ČJS, HDV, PČ OV, HDV, VKZ, PČ 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
M ČJS CH, OV, HDV, VKZ, TV 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
ČJS ČJS, PČ OV, CH, HDV, VKZ, PČ 
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Environmentální výchova (ENV) 

 1.–3. 4.–6. 7.–10. 

Ekosystémy 
ČJS, PČ, TV JJK, ČJS, VV, PČ PŘ, PVZ, VV, PČ 

Základní podmínky života 
ČJS, PČ JJK, ČJS, PČ CH, PŘ, PVZ, VV, PČ 

Lidské aktivity a problémy život. 

prostředí 
ČJS ČJS, PČ, TV 

D, OV, F, CH, PŘ, PVZ, HDV, 

VV, PČ 

Vztah člověka k prostředí 
ČJS, PČ JJK, ČJS, VV, PČ 

OV, F, PŘ, Z, PVZ, HDV, VV, 

PČ, TV 

 

 Multikulturní výchova (MKV) 

 1.–3. 4.–6. 7.–10. 

Kulturní diference 
JJK,  ČJS , HDV INF,  ČJS , PČ Z, OV, HDV, VKZ, PČ 

Lidské vztahy 
ČJS 

ČJS 
INF, OV, VKZ, PČ 

Etnický původ 
ČJS 

ČJS 
OV, Z, VKZ 

Multikulturalita 
ČJS INF,  ČJS , PČ OV, VKZ, PČ 

Princip sociálního smíru a solidarity 
ČJS PČ OV, VKZ 
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Jazyk a jazyková komunikace 

 

 Na 1. a 2. stupni je v rámci vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace 

vyučován předmět tvoření řeči, řečová výchova a český znakový jazyk. Samostatně se 

jednotlivým součástem nevyučuje (jedná se o integrovaný předmět). V dokumentaci třídy se 

zapisuje pod jedním vyučovacím předmětem, a tak se i klasifikuje. 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Hodinová dotace - 1. stupeň: 

 1. ročník   6 hodin / týden    

 2. ročník   6 hodin / týden  

 3. ročník              7 hodin / týden 

 4. ročník              7 hodin / týden  

 5. ročník              6 hodin / týden  

 6. ročník              6 hodin / týden  

 

2. stupeň: 

 7. ročník                       6 hodin / týden 

 8. ročník                       6 hodin / týden 

 9. ročník                       6 hodin / týden 

 10. ročník                     6 hodin / týden 

 

 Vzdělávací obsah  předmětu Jazyk a jazyková komunikace je rozdělen do tří 

složek: 

1) Tvoření řeči(rozvíjí u žáků jejich slovních zásobu a komunikativní dovednosti, 

napomáhá k vnímání a chápání různých sdělení, učí žáky  se vyjádřit -  znakovým 

jazykem, mluvenou nebo písemnou formou českého jazyka, osvojit si  techniku čtení 

a psaní a číst s porozuměním.   
2) Řečová výchova(rozvíjí u žáků jejich slovní zásobu a komunikativní dovednosti, 

napomáhá k vnímání a chápání různých sdělení, učí žáky  se vyjádřit -znakovým 

jazykem, mluvenou nebo písemnou formou českého jazyka, jinými formami 

komunikace, rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem 

funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího 

vzdělávání. 

3) Znakový jazyk (ve výuce se používá obou forem znakového jazyka - 

znakovaná čeština i český znakový jazyk jsou doplněny řečí – artikulací znakovaných 

slov-znaky pomáhají žákům lépe pochopit obsah sdělovaného a učiteli pomáhají 

v kontrole, zda žák probíranou látku pochopil, výuka znakového jazyka má 

progresivní charakter, největší význam má znakový jazyk pro vybudování 

komunikačních kompetencí sluchově postiženého žáka v komunikaci, výuka klade 

důraz na rozvoj komunikačních schopností žáků - nutným prvkem výuky je okamžitá 

zpětná vazba mezi učitelem a žákem, aby žák měl trvalou kontrolu, zda pracuje 

správně; důraz je kladen na aplikaci naučené látky v praktické situaci a na to, aby žák 

dostal příležitost vyzkoušet si, jak dovede použít nový pojem, do výuky jsou vhodně 

zařazovány hry, soutěže i čtení jednoduchých textů). 
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Výuka jazyka a jazykové komunikace je realizována rozvíjením slovní zásoby v rámci 

probíraných tematických okruhů a postupným rozloženým osvojováním základních 

mluvnických jevů v návaznosti na dovednosti získané v mateřské škole. 

 Výuka probíhá v kmenových třídách. Je realizována hlavně formou týmové spolupráce 

učitelů, asistentů učitele a žáků.  Výuka vyžaduje využívání speciálních metod práce, 

vycházejících ze specifických potřeb žáků se sluchovým postižením. Celá práce je postavena 

na individuálním přístupu k žákům a na pozitivním hodnocení dosažených výsledků. 

 Probírané učivo je propojováno s každodenní praxí, velký důraz je kladen na jeho 

využitelnost v běžném životě. Žáci jsou vzděláváni metodou totální komunikace. Pro rozvoj, 

zdokonalování slovní zásoby se používá všech dostupných reedukačních, kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek, velkou pomocí je v současné době možnost využití interaktivních 

učeben, tabulí, počítačů vybavených internetem a stále se rozšiřující škála výukových 

programů na CD-ROM. 

 Žáci se učí číst s porozuměním obsahu. Přechází se postupně ke čtení náročnějších 

textů, kde je více neznámých slov. Vysvětlují se slova v rámci daného kontextu i mimo 

kontext. Vysvětluje se obsah věty jako vyjádření určité myšlenky. Žáci se učí psát písmena, 

slabiky a slova se všemi malými i velkými písmeny, naučí se číst texty psané psacím písmem, 

psát číslovky.  

 Ve speciálním předmětu ILP se vyvozuje výslovnost hlásek a provádí se jejich fixace. 

 Veškerá výuka je realizována prostřednictvím totální komunikace (orální řeč, znakový 

jazyk, odezírání, abeceda daktyl). 

 

Pro potřebu vnímání řeči se soustavně využívá : 

 odezírání - vnímání řeči zrakem 

 vnímání pomocí zbytků sluchu a vibrací 

 písmo (v počátečním období lístky se slovy, větami), po osvojení čtení souvislý text 

 daktylní forma řeči (zejména v počátečním období) 

 znakový jazyk 

 

K reprodukci řeči využívají žáci tyto prostředky: 

 mluvenou řeč 

 psaní (v počátečním období volí žák příslušný lístek se slovem – větou, po zvládnutí 

techniky psaní použije písemné vyjádření) 

 daktylní formu řeči (společně s orální) 

 znakový jazyk 

 

 Takto získané vědomosti a dovednosti jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci 

českého jazyka, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších předmětech. 

 

 Český znakový jazyk je vyučován v rámci totální komunikace podle probíraných 

témat v českém jazyce v daném období.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence komunikativní 

 Neustále vytváříme a rozšiřujeme slovní zásobu v rámci probíraných témat během 

vyučovacího procesu a při mimoškolních aktivitách (výlety, exkurze, školy v přírodě) 
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 Postupně vyžadujeme používání probíraných mluvnických jevů ve spontánním 

projevu (ústně i písemně) 

 Vedeme ke komunikaci žáků navzájem (hra na školu, obchod, rodinu) 

 Kultivujeme výslovnost a vyjadřování žáků 

 Učíme rozumět pokynům učitele a vedeme k přiměřené reakci na ně 

 

Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině zadáváním skupinových úkolů 

 Směrujeme žáky k vzájemnému pomáhání při řešení úkolů 

 Navozujeme příjemnou atmosféru vhodnou motivací, vstřícným přístupem a volbou 

adekvátních požadavků 

 Učíme respektovat pravidla spolupráce ve skupině 

 Učíme respektu k názoru druhého 

 

Kompetence občanské 

 Učíme ohleduplnosti a respektu ke spolužákům a dospělým (dokládat příklady 

z literatury) 

 Seznamujeme žáky s jejich povinnostmi a právy 

 Umožňujeme žákům poskytnout pomoc dle vlastních možností (spolužákům, 

dospělým, ve škole i doma) 

 Učíme znát pravidla slušného chování ve škole, v přírodě, při kulturních akcích 

(rozlišení kladných a záporných jevů v chování) 

 Vytváříme u žáků vztah k umění, kultuře (dětská literatura, autoři dětských knih, 

ilustrátoři dětských knih) 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky ke schopnosti připravit si své pracovní místo a pracovní pomůcky 

 Vedeme k dodržování hygienických návyků při psaní a čtení 

 Pod vedením pedagoga žáci organizují přestávky (volný čas) v kolektivu třídy, 

komunikace se žáky jiných tříd 

 Vedeme žáky k dodržování bezpečnosti při práci ve třídě, škole, mimo školu 

 Seznamujeme je se zaměstnáním rodičů, prarodičů 

 Vytváříme vztah a úctu k práci dospělých, vedeme k pomoci při domácích pracích 

 Učíme je všímat si výsledků práce různých profesí (výlety, exkurze, procházky) 

 Vedeme žáky k využívání všech znalostí v praxi 

 

 



Předmět:  Jazyk a jazyková komunikace    Ročník:  1. - 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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TVOŘENÍ ŘEČI 

 

Čtení 

 analyticko-syntetické činnosti 

  alternativní způsoby čtení 

  vyvozování hlásek a písmen 

 dělení a skládání slov 

 diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového 

a sluchového vnímání 

 čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět 

 tvoření jednoduchých vět 

 naslouchání- koncentrační cvičení, poslech 

pohádek, veršů a říkadel 

 nácvik správného dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnosti 

 rozvoj fonematického sluchu a cvičení 

mimojazykových prostředků (mimiky  

a gest) 

 tvoření a rozvoj řeči po stránce obsahové 

a formální 

 vyvozování hlásek a písmen, artikulace slov 

 čtení obrázků, slabik, slov a vět z uvedených 

písmen, převod do znakového jazyka 

 globální čtení 

 analyticko-syntetické činnosti 

  alternativní způsoby čtení 

  vyvozování hlásek a písmen 

 dělení a skládání slov 

 diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového 

a sluchového vnímání 

 

 

 dbát  na správnou výslovnost, tempo řeči  

a pravidelné dýchání (v rámci svých možností  

daných sluchovou vadou) 

 číst slabiky a dvojslabičná slova 

 tvořit věty podle obrázků 

 orientovat se na stránce i řádku 

 chápat obsah krátkých vět doplněných 

obrázkem 

 spojovat písmena a slabiky 

 číst s porozuměním jednoduchý text (s pomocí        

prstové abecedy a znakového jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- mezilidské vztahy 

    - komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět:  Jazyk a jazyková komunikace    Ročník:  1. - 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

23 

 

 čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět 

 tvoření jednoduchých vět 

 naslouchání- koncentrační cvičení, poslech 

pohádek, veršů a říkadel 

 nácvik správného dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnosti 

 rozvoj fonematického sluchu a cvičení 

mimojazykových prostředků (mimiky  

a gest) 

 tvoření a rozvoj řeči po stránce obsahové 

a formální 

 vyvozování hlásek a písmen, artikulace slov 

 čtení obrázků, slabik, slov a vět z uvedených 

písmen, převod do znakového jazyka 

 globální čtení 

 rytmizace řeči 

 rytmizace tempa řeči 

 dechová, fonační a artikulační cvičení 

 rozvoj slovní zásoby 

 cvičení záměrné pozornosti a prostorové         

orientace 

 reprodukce krátkého textu 

 

 

Psaní 

 rozvoj psychomotorických schopností, jemné 

motoriky, grafomotoriky   

a pohybové koordinace nutné k výuce psaní 

 uvolňovací cvičení 

 alternativní nácvik psaní 

 vytváření potřebných hygienických, pracovních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zvládat základní hygienické návyky spojené 

 s psaním a dodržovat  správné držení psacího 

náčiní 

 vyvodit písmena podle obrázků 

 odlišovat délku samohlásek 
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a estetických návyků 

 správné zacházení s psacím náčiním 

 směrová orientace, na řádku a na stránce 

 technika psaní – prvky psacích písmen a číslic 

(automatizace psacího pohybu) 

 psaní písmen, s nimiž se seznamuje při čtení 

 opis psacího písma (slov a krátkých vět) 

 přepis jednoduchého tištěného textu 

 diktát písmen a slov 

 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

 

 diktát písmen a slov 

 nácvik správného dýchání 

 rytmizace slov 

 poslech předčítaného textu 

 vyprávění, reprodukce 

 artikulace hlásek a slov utvořených                          

z  probíraných hlásek 

 procvičování  odezírání 

 

 

 

ZNAKOVÝ JAZYK 

 

Navození kontaktu 

 napodobování pohybů učitele (celé tělo,  

 ruce, prsty) 

 hry s tvary a postavením ruky 

 neverbální komunikace – hry pohledů,  

 psát velká hůlková písmena 

 psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 

 napsat hůlkovým písmem své jméno 

 psát písmena a číslice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

 odpovídat na otázky slovem, větou 

 dokázat se koncentrovat na poslech 

 pohádek a krátkých příběhů 

 popsat jednoduché obrázky 

 reprodukovat krátký text podle otázek 

 naučit se správně dýchat 

 spojovat písmena ve slabiky 

 

 

 

 

 

 

 napodobit pohyb učitele 

 napodobit postavení ruky 

 udržet zrakový kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 

 

OSV - komunikace 
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 příkazy mžikáním a zrcadlením ( cvičení  

 pozornosti) 

 cvičení na udržení zrakového kontaktu 

 

Přirozené posunky 

 jednoduché otázky  

 základní příkazy 

 

Tematické okruhy 

 základní potraviny a nápoje, rodina (základní 

členové rodiny, činnost dítěte doma), barvy, 

základní oblečení, dopravní prostředky, pokyny, 

pozdravy, prosby a poděkování  

 

Prstová abeceda 

 prstová abeceda (PAZ) 

 

Základní idiomy pro možnost kontroly nad situací 

 dost, ještě, pojď sem, odejdi, počkej, ano, ne, 

mám, nemám, rád, nerad, chci, nechci 

 

 

 

 

 

 

 

 rozumět a aktivně reagovat na jednoduché  

přirozené posunky 

 

 

 

 znát ve znakovém jazyce pojmy k uvedeným  

tematickým okruhům 
 
 
 

 umět použít jednoruční  prstovou  abecedu 

 

 

 

 rozumět a aktivně reagovat na základní idiomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy 

         - poznávání lidí 

         - sebepoznání a sebepojetí 

MKV - lidské vztahy 

 

VV 
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TVOŘENÍ ŘEČI 

 

Čtení 

 vyvozování hlásek a artikulace nových slov, 

osvojování hlásek, slabik a slov 

- orálně 

- daktylně 

- znakovou řečí 

- odezíráním 

 čtení písmen, slabik a slov 

 rytmizace slov 

 tvoření jednoduchých vět 

 čtení písmen, slabik a slov v tiskacím a psacím 

písmu 

 čtení vět v tiskacím a psacím písmu 

 odezírání 

 promítání a poslech pohádek- koncentrační 

cvičení 

 čtení obrázků, slabik, slov 

 dechová, hlasová a artikulační cvičení 

 práce na PC 

 reprodukce krátkého textu 

 analýza slov na slabiky a písmena a jejich 

syntéza 

 

 

Psaní 
 psaní písmen 

 základní hygienické návyky při psaní 

 psaní probraných písmen, slov a vět 

 přepis tiskacího písma 

 

 

 

 spojovat písmena a slabiky 

 zvládat čtení probraných tiskacích a psacích 

písmen 

 umět reprodukovat krátký text podle ilustrací 

a návodných otázek 

 orientovat se ve větě 

 číst s porozuměním jednoduché věty 

 přednášet krátké říkanky a básničky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 psát písmena, která umí číst 

 opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 

 ovládat psaní hůlkového písma 

 psát písmena a slabiky podle diktátu 

 

 

 

 

OSV- sebepoznání a sebepojetí 

 

 

 

 

 

 

HDV 

 

 

 

 

 

 

OSV- komunikace 

        - psychohygiena 

        - rozvoj schopnosti  

          poznávání 
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 odezírání, znakový jazyk 

 psaní číslic 

 opis 

 psaní slov podle nápovědy 

 vzdálenost mezi písmeny a slovy 

 poznávání písmen 

 tvoření jednoduchých vět 

 psaní písmen a slabik podle diktátu 

 práce na PC 

 

 

 opsat číslice 

 zvládat základní hygienické návyky spojené s 

psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu 

 spojovat písmena a slabiky 

 opisovat a přepisovat krátké věty 

 dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov 

 převádět slova ze znakového jazyka do psané 

podoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

 

 artikulace nových slov 

 vytváření větných spojení  

 tvoření slov z jednotlivých hlásek a slabik 

 používání 1. os. č. j. 

 reprodukce jednoduchých říkanek 

 procvičování odezírání 

 vyvozování nových pojmů utvořených ze  všech 

dosud probíraných hlásek 

 používání znaků pro slova 

 používání daktylní abecedy 

 používání vyslovovaných pojmů 

 správná výslovnost nových hlásek, slabik, slov 

 vyvozování nových pojmů 

 správné užívání nových pojmů 

 odezírání hlásek, slabik a slov 

 analýza a syntéza slov 

 

 

 dbát na správnou výslovnost a tempo řeči 

 reprodukovat krátké texty podle jednoduché 

osnovy 

 vyprávět jednoduchý zhlédnutý filmový nebo 

divadelní příběh podle návodných otázek 

 vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 

 popsat osoby, předměty podle reality nebo 

vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 

 domluvit se v běžných situacích 

 zvládat slovní formy společenského kontaktu – 

pozdrav, prosba, poděkování 

 dramatizovat jednoduchý krátký příběh 

z oblasti, která je žákům blízká 

 správně dýchat 

 

 

 

OSV- komunikace 

       - seberegulace a     

         sebeorganizace 
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ZNAKOVÝ JAZYK 
 

Navození kontaktu 

 hry s tvary ruky – procvičování jemné motoriky 

 

Rozvoj zrakového vnímání 

 práce s obrázky ( obsah obrázku – celek) 

 

Neverbální komunikace 

 pantomimické napodobování zvířat 

 

Jednoduchý rozhovor 

 počátek rozhovoru – získávání základních 

návyků – neskákat do řeči, pozornost 

 rozhovor o typických znacích jednotlivých 

ročních období 

 vlastní a společné zážitky 

 základní společenské fráze – přivítání 

 dramatizace pohádek 

 posloupnost v čase – před -  po 

 slovesa  a jejich použití ve znakovém jazyce – 

znaky pro základní slovesa, zápor těchto sloves 

 

Tematické okruhy 

 rodina, dům a byt, potraviny a nápoje, škola, 

počasí. 

 základní orientace v čase 

 

Prstová abeceda 

 prstová abeceda jednoruční (PAZ) 

 

 

 

 

 

 umět napodobit postavení ruky 

 

 

 umět pojmenovat- označit znakem věci 

na obrázku  

 

 umět napodobit zvířata 

 

 

 umět dodržovat základní pravidla  

rozhovoru 

 umět hovořit o ročních obdobích 

 umět hovořit o vlastních zážitcích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zná pojmy k uvedeným tématickým okruhům 

 

 

 

 

 umí používat jednoroční prstovou abecedu 

 

 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy 

         - komunikace 

 

 

 

 

ENV - vztah člověka k prostředí 

         - ekosystémy 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

           života 

OSV - komunikace 

 

 

OSV - kreativita 

         - kooperace a kompetice 

 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

           života 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Jazyk a jazyková komunikace    Ročník: 4. - 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

29 

 

Základní gramatické struktury 

 věta tázací – vyjádření mimikou 

 věta rozkazovací – důraz na mimiku 

 

 

 umět položit otázku 

 rozumět položené otázce 

 umět odpovědět jednoduchou větou 

 rozumět, aktivně reagovat na nejjednodušší 

příkazy 
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TVOŘENÍ ŘEČI 

 

Čtení 

 jednoduché říkanky a básničky ve znakovém 

jazyce 

 pohádka a krátký příběh ve znakovém jazyce 

 práce s textem 

 některé základní literární pojmy 

 sociální čtení 

 dramatizace ve znakovém jazyce 

 rozvoj dovednosti vnímat dorozumívací 

symboly 

 nácvik správné manipulace se zesilovacími 

přístroji 

 napodobování jednoduchých rytmů 

 vyznačování rytmu slabik u osvojených slov 

 vyvozování hlásek a artikulace nových slov 

 osvojování nových hlásek, slabik a slov orálně, 

daktylně, znakovou řečí a odezíráním 

 

 

 

 

 dokázat se koncentrovat na pohádky  

 a krátké příběhy (poslech - odezírání doplněné 

znakovanou češtinou) 

 přednášet krátké říkanky a básničky 

 číst všechna tiskací a psací písmena 

 zvládat čtení jednoduchého krátkého textu 

 orientovat se ve čteném textu 

 zapamatovat si obsah přečteného textu  

a umět reprodukovat snadný krátký text 

 přednášet říkanky a básničky 

 získat pozitivní vztah k literatuře 

 orientovat se v jednoduchých návodech podle 

obrázků 

 

 

 

 

HDV 

OSV - komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDV 

 

 

 

 

Psaní 

 nacvičování velkých a malých písmen v rozsahu 

daném učivem 

 spojování písmen do slabik a slov 

 psaní psacích písmen 

 opis a přepis slov-převedení tištěných písmen 

do psané podoby, přepisování slov, vět a 

jednoduchých textů, psaní na PC 

 diktát slov a krátkých vět 

 úprava psaného textu, psaní adresy a krátké 

 

 

 spojovat písmena a slabiky, dodržovat správné 

pořadí písmen a úplnost slov 

 dbát na čitelný písemný projev 

 psát slabiky i jednoduchá slova i podle diktátu 

 opsat slova a jednoduché věty 

 napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle 

předlohy 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 
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korespondence, psaní pomocí PC 

 psaní číslic 

 přepis tiskacího písma a opis psacího písma 

 optická analýza a syntéza psaných slov 

  psaní velkých písmen u vlastních jmen a 

na začátku věty 

 používat správné gramatické tvary podstatných 

jmen a sloves: 

- podst. jm.  1. a 4. p. č. j. 

            1. p. č. mn.  

- slovesa 1. a 3. os. č. j. čas přít. 

 slovní stereotypy 

 tvoření jednoduchých vět 

 čtení textu z osvojených slov, čtení s 

porozuměním 

 tvoření vět podle obrázku a navozené situace 

 dramatizace  

 vyvozování hlásek a písmen, artikulace slov 

 dokončit nácvik neprobraných písmen 

 opis písma 

 přepis tištěného textu 

 diktát slov a vět (diktát znakovanou a mluvenou 

češtinou) 

 psaní písmen a číslic, dodržování výšky, sklonu, 

správných tvarů 

 

 napsat nebo opsat běžné písemnosti- adresu, 

přání, dopis podle vzoru 

 psaní číslic i podle nápovědy 

 převádět slova z mluvené a znakované podoby 

do psané formy 

 spojovat písmena a slabiky 

 zvládat opis a přepis krátkých vět 

 rozlišovat věty, slova, slabiky a hlásky 

 tvořit slabiky, rozpoznat a odlišit délku 

samohlásek 

 psát velká písmena na začátku věty  

a ve vlastních jménech 

 poznat podstatná jména a slovesa (v rozsahu 

dané slovní zásoby) 

 tvořit otázky a odpovídat na ně 

 číst krátké texty s porozuměním 

 reprodukce krátkého textu podle otázek 

a ilustrací 

 dokázat se koncentrovat na poslech (sledování) 

pohádek a krátkých příběhů 

 spojovat písmena a slabiky 

 psát písmena a číslice, dodržovat přiměřenou 

výšku a šířku, sklon a správné tvary písmen 

 dodržovat správné pořadí písmen a slov 

 upevňovat a rozvíjet slovní zásobu 

 poznávat věty, slova, slabiky a písmena 

 vhodně pojmenovat předměty 

 psát velká písmena na začátku věty a u vlastních 

jmen 

 znát všechna písmena malé a velké abecedy 

 

 

 

 

 

 

 

VV 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

 

 vyvozování dalších hlásek 

 artikulace nových slov 

 vytváření větných spojení  

 tvoření slov z jednotlivých hlásek a slabik 

 používání 1. os. č. j. 

 reprodukce jednoduchých říkanek 

 procvičování odezírání 

 vyvozování nových pojmů utvořených ze  všech 

dosud probíraných hlásek 

 používání znaků pro slova 

 používání daktylní abecedy 

 používání vyslovovaných pojmů 

 správná výslovnost nových hlásek, slabik a slov 

 vyvozování nových pojmů 

 správné užívání nových pojmů 

 odezírání hlásek, slabik a slov 

 analýza a syntéza slov 

 správná výslovnost nových hlásek, slabik a slov 

 vyvozování nových pojmů, rozšiřování slovní 

zásoby, základy techniky mluveného projevu 

 edukace a reedukace řeči, rozvíjení 

fonematického sluchu 

 alternativní formy komunikace 

 základní komunikační pravidla, konverzační 

cvičení, tvorba otázek a odpovědí 

 mimojazykové prostředky řeči . mimika, gesta 

 správné užívání nových pojmů 

 

 

 správně artikulovat hlásky a přečíst je 

 tvořit jednoduché věty typu 

To je…. 

Já mám…. 

 odezírat jednotlivé hlásky, slabiky a slova 

 naučit se správně značit ve znakovém jazyce 

i daktylní abecedě 

 užívat zároveň orální jazyk 

 správně používat pobírané pojmy 

 koncentrovat pozornost při odezírání 

 znát znaky v jednoruční daktylní abecedě 

 znát pojmy ve znakové řeči 

 snažit se komunikovat v orální i znakové řeči 

 chápat souvislost vyslovované hlásky 

s daktylním značením 

 správně artikulovat probíraná slova a vhodně je 

zařazovat do věty             

 rozkládat slova na slabiky a hlásky 

 dbát na správnou výslovnost a tempo řeči 

 správně dýchat 

 správně používat nové pojmy 

 koncentrovat pozornost při odezírání 

 reprodukovat jednoduché říkanky 

 znát další znaky v jednoruční daktylní abecedě 

 znát další pojmy ve znakové řeči 

 snažit se komunikovat v orální i znakové řeči 

 rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky 

 

 

 

OSV - komunikace 

 

 

 

 

 

HDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDV 

OSV - seberegulace a  

           sebeorganizace 
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 odezírání hlásek, slabik a slov 

 analýza a syntéza slov 

 rytmizace slov 

 reprodukce textu, pohádky 

 správná artikulace měkkých a tvrdých  

 a slabik a slabik s hláskou ě 

 užívání 1. a 4. pádu č. j 

 pádu č. mn. u podstatných jmen 

    -     1. a 3. osoby č. j. přít. času 

          1. osoby č. mn. přít. Času u sloves 

   -      využívání záporu 

 používání probíraných slov ve větách 

 daktylní značení 

 užívání správných znaků ve znakovém jazyce 

 co nejsprávnější odezírání 

 používání osobních a ukazovacích zájmen 

 používání slovních stereotypů 

 

 tvořit tázací věty se slovy Kdo? Co? Co dělá? 

 tvořit odpovědi na otázky 

 odpovědi na otázky typu: 

        Jak se jmenuješ? 

           Co je dnes? 

 poznat a vyslovovat slabiky  

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

dy, ty, ny, di ,ti, ni 

 u podstatných jmen používat 

1. a 4. pád č. j. 

1. pád č. mn. v přítomném čase 

 u sloves používat 

                    1. a 3. osobu č. j.  

  1. osobu č. mn. v přítomném čase 

 dobře artikulovat a správně používat ve větě  

zájmena osobní v čísle jednotném  i množném 

 používat ukazovací zájmena v čísle jednotném 

 znát a používat slovní stereotypy 

       Dobrý den. Na shledanou.Prosím.Děkuji. 

 

 

ZNAKOVÝ JAZYK 

 

Navození kontaktu 

 procvičování jemné motoriky, pohybová cvičení 

 rozvoj zrakového vnímání 

 

Základní gramatické struktury 

 věta tázací – kde, odkud, kam 

 slovesa v českém znakovém jazyce  

 vyjádření jednotného i množného čísla 

ve znakovém jazyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 umět  položit otázku 

 rozumět otázce 

 umět odpovědět celou větou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 
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 jednoduché otázky 

 základní příkazy 

 čtení a překlad všech již známých slov 

 

 

 

Jednoduchý rozhovor 

 popis předmětu – rozlišení barvou, tvarem, 

materiálem 

 společenské fráze – omluva,  přání 

 sledování vyprávění druhé osoby 

 říkadla ve znakovém jazyce 

 dramatizace textů čtených v českém jazyce 

 

 

Tematické okruhy 
 

 základní přídavná jména, časové termíny, 

základní rostliny a živočichové, škola 

 

Prstová abeceda 
 

 jednoruční prstová abeceda 

 

 

 reagovat na jednotlivé příkazy 

 umět použít slovesa 

 umět vyjádřit jednotné i množné číslo v otázce, 

v příkazech 

 číst a překládat známá slova 

 

 

 učit se popisovat předměty 

 zvládat přání a omluvu 

 sledovat vyprávění druhé osoby 

 učit se říkadla ve znakovém jazyce 

 dramatizovat texty z českého jazyka 

 

 

 

 

 

 znát pojmy z tematických okruhů 

 

 

 

 

 zvládat  a používat prstovou abecedu 
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Matematika 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Časové vymezení 

 Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace. Je vyučován na prvním i druhém stupni ve všech ročnících jako samostatný 

předmět. V 1. – 6. ročníku je vyučován celkem 2 hodiny týdně, v 7. – 10. ročníku celkem 

3 hodiny týdně. 

 

Obsahové vymezení 

 Při výuce jsou uplatňovány didaktické zásady, zejména zásada individuálního 

přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, trvalosti a v neposlední řadě i zásada 

komplexního rozvoje žáka. Při osvojování nového učiva je kladen důraz na multisenzorický 

přístup. Při výuce jsou využívány různé metody a formy práce, zejména forma individuální, 

skupinová a frontální. 

 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech 

a dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje schopnost logického 

myšlení a prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, 

symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně 

kalkulátoru. 

Předmět Matematika je obsahově členěn do čtyř tematických okruhů: 

 Řazení a třídění předmětů 

 Čísla a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Základy geometrie 

 

 První tematický okruh Řazení a třídění předmětů je zaměřen na osvojování 

matematických pojmů prostřednictvím třídění, řazení, porovnávání obrázků a předmětů, 

vyhledávání, určování a pojmenovávání obrázků a předmětů. Žáci si rozvíjí prostorovou 

a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí se chápat a osvojovat si kvantitativní 

vztahy. Druhý tematický okruh Čísla a početní operace je zaměřen na pochopení počtu, čtení 

a psaní číslic, orientaci na číselné ose, matematické operace a řešení slovních úloh. Žáci si 

osvojují základní matematické operace, zejména se jedná o sčítání, odčítání a násobení. 

K získání potřebných dovedností a znalostí jsou používány různé úkoly, cvičení, hry 

s reálnými předměty, obrázky, pracovní sešity a matematické pomůcky. Třetí tematický okruh 

Závislosti, vztahy a práce s daty je zaměřen na procvičování matematických pojmů, na řešení 

slovních úloh, manipulaci s penězi, určování času, základních jednotek délky, hmotnosti 

a objemu. Žáci se učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, jejich vzájemných 

souvislostí a závislostí. Čtvrtý tematický okruh Základy geometrie je zaměřen na rozlišování 

a poznávání základních geometrických tvarů – rovinných útvarů a geometrických těles, která 

1. stupeň 2. stupeň  

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Matematika 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
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se vyskytují v jejich okolí, na kreslení čar, rýsování přímek a na zacházení s rýsovacími 

pomůckami. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

 osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických 

dovedností, 

 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací,  

 používání matematických symbolů, 

 rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti, 

 vytváření prostorové představivosti, 

 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání 

velikostí, manipulace s penězi), 

 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů, 

 zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností. 

 

Organizační vymezení 

 Výuka probíhá v kmenových učebnách jednotlivých tříd, počítačové učebně. Učitelé 

při výuce střídají činnosti v průběhu celého vyučovacího předmětu. Učivo matematiky je 

rozpracováno cyklicky, žáci se v pravidelných intervalech vracejí k již probranému učivu, 

které si opakují a dále jej doplňují o nově získané poznatky a dovednosti. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření a rozvoji klíčových 

kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Motivujeme žáka k osvojování a praktickému využívání matematických dovedností. 

 Rozvíjíme poznávací a matematické schopnosti žáka. 

 Předkládáme žákovi vhodné učebnice, učební materiály a učební pomůcky. 

 Aplikujeme vhodné metody výuky dle individuálních možností a schopností žáka. 

 Popisem a předvedením činnosti umožňujeme žákovi osvojení si zacházení 

s předkládanými učebními materiály a pomůckami. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vhodnými metodami a postupy umožňujeme žákovi rozpoznat problém a účelně jej 

řešit. 

 Předkládáme žákovi k řešení různé modelové situace z praktického života. 

 Motivujeme žáka k překonávání problémů a k opakovanému hledání správného řešení. 

 

Kompetence komunikativní 

 Respektujeme komunikační formu žáka. 

 Vytváříme podmínky pro vyjadřování názorů a postojů žáka. 

 Vyjadřujeme se srozumitelně. 

 Mluvíme klidně a vhodně artikulujeme. 
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Kompetence sociální a personální 

 Zadáváme úkoly tak, aby na nich žáci mohli pracovat společně. 

 

Kompetence pracovní 

 Volíme obtížnost úkolů s ohledem na individuální schopnosti žáka. 

 Pomocí názorné demonstrace a posloupnosti úkonů rozvíjíme u žáka schopnost plnit 

konkrétní úkoly postupně. 

 Hodnotíme dílčí výkony žáka a poskytujeme mu prostor k sebehodnocení. 

 Vytváříme vhodné podmínky pro nerušenou práci žáka a důsledně od něj vyžadujeme 

dokončení zadaného úkolu. 
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ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 

 pojmy: všechno-nic, hodně-málo, všichni-nikdo- 

třídění předmětů do skupin podle daných 

vlastností, osvojování pojmů pomocí reálných 

předmětů, osob a obrázků - vyhledávání, určování 

a pojmenovávání na základě daných vlastností - 

porovnávání množství předmětů a prvků- 

manipulace s předměty 

 pojmy: malý/velký, krátký/dlouhý, stejně-více-

méně. Široký/úzký- třídění předmětů do skupin 

podle daných vlastností - osvojování pojmů 

pomocí reálných předmětů, osob a obrázků - 

vyhledávání,určování a pojmenování na základě 

daných vlastností - porovnávání množství a délky 

předmětů a prvků, manipulace s předměty 

 orientace v prostoru, pojmy:nad, pod, před, za, 

vedle, na začátku, na konci, nahoře, dole – 

osvojování pojmů prostřednictvím manipulace s 

různými předměty, práce s obrázky – popis 

obrázků, vyhledávání vyobrazených jevů, 

určování jejich polohy 

 řazení reálných předmětů zleva doprava a práce s 

obrázky – řazení obrázků, popis vyobrazených 

jevů zleva doprava 

 pomy: velikost, barva, tvar, obsah – třídění 

předmětů a obrázků do skupin podle daných 

kritérií, osvojování pojmů pomocí reálných 

předmětů, osob a obrázků – určování, 

vyhledávání a pojmenovávání na základě daných 

kritérií 

 

 

 

 porovnávat prvky 

 tvořit skupiny prvků 

 orientovat se v pojmech všechno-nic, hodně-

málo, malý/velký, dlouhý/krátký, stejně-více-

méně, široký/úzký 

 používat mince 1Kč, 2Kč, 5 Kč 

 určovat množství 

 vyhledávat čísla k danému množství prvků 

a naopak  

 třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, 

obsahu 

 řadit předměty zleva doprava 

 orientovat se v prostoru – nad, pod, před, za, 

vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole  

 

 

OSV – osobnostní rozvoj,  

            seberegulace  

            a sebeorganizace  

            (pořádek, organizace,  

            systém) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 počet 1-5, osvojování počtu do 5 prostřednictvím 
 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 5, 
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různých cvičení, úkolů a her s reálnými předměty, 

matematickými pomůckami, pracovními sešity a 

různými obrázky – počítání předmětů, osob, 

obrázků, vyobrazených prvků, vyhledávání a 

určování počtu, přiřazování číslic k danému počtu 

 obtahování číslic, psaní čísli 1-5 dle předlohy, do 

písku, na papír, skládání číslic z různých 

materiálů, modelování číslic, čtení číslic 

 počítání do deseti po jedné, sestavení číselné 

řady, orientace na číselné řadě 1-10 

 osvojování pojmů +, -, = a nácvik jejich psaní 

 sčítání a odčítání v oboru do 5 s užitím názoru – 

sčítání a odčítání předmětů a prvků, práce s 

kuličkovým počitadlem, zápis příkladu 

 rozklad čísel v oboru do 5 

 nácvik psaní číslic 1-5 podle diktátu 

numerace do 10 

 orientovat se v číselné řadě 1-10 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5  

 znát matematické pojmy +,-, = a umět je zapsat 

 umět rozklad čísel v oboru do 5 s pomocí 

znázornění 

 psát číslice 1-5 i podle diktátu 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 manipulace s předměty a práce s obrázky, 

zaměřené na procvičování pojmů: pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

 modelování jednoduchých matematických situací 

podle pokynu učitele s použitím pomůcek – 

jednoduché slovní úlohy, vycházející z 

praktického života 

 doplňování jednoduchých tabulek do schémat v 

oboru do 10, matematická cvičení zaměřená na 

posloupnost čísel v oboru do 10 

 manipulace s mincemi s užitím vhodné motivace 

– poznávání mincí, hodnota mince, hodnota 

zboží, hry na nakupování 

 

 

 

 používat výrazy pod, nad, před za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu 

 modelovat jednoduché situace podle pokynů 

a s využitím pomůcek 

 doplňovat jednoduché tabulky, schémata 

a posloupnosti čísel v oboru do 10 

 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci 

s drobnými mincemi  

 

 

 

 
OSV - rozvoj schopností 

poznávání (pamětní úlohy, 

doplňování výsledků soutěží do 

tabulek, podobnost předmětů 

a geometrických tvarů) 
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ZÁKLADY GEOMETRIE 

 rozlišování a poznávání základních 

geometrických tvarů: čtverec, obdélník, kruh, 

trojúhelník – třídění, určování a vyhledávání 

zadaných geometrických tvarů, obkreslování a 

vykreslování, pojmenovávání geometrických 

tvarů 

 praktické rozlišování základních geometrických 

tvarů na různých předmětech 

 pojmy: kratší/delší- třídění předmětů do skupin 

podle daných vlastností, osvojování pojmů 

pomocí reálných předmětů, osob a obrázků – 

vyhledávání, určování a pojmenovávání na 

základě daných vlastností, porovnávání délky 

různých předmětů 

 používání pravítka, měření pomocí různých 

délkových měřidel 

 

 

 

 poznat a pojmenovat základní geometrické 

tvary- čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník 

 

 

 

 rozlišit základní geometrické tvary na různých 

předmětech 

 porovnat délky různých předmětů, rozlišit 

kratší/delší 

 

 

 
OSV – řešení problémů a  

            rozhodovací dovednosti 
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ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 

 procvičování a upevňování učiva z 1. období 

 pojmy: větší/menší, kratší/delší, širší/užší – 

třídění předmětů do skupin podle daných 

vlastností, osvojování pojmů pomocí reálných 

předmětů, osob a obrázků – vyhledávání, 

určování a pojmenovávání na základě daných 

vlastností,porovnávání množství a délky různých 

předmětů a prvků 

 směrová orientace- vlevo, vpravo, uprostřed – 

osvojování pojmů prostřednictvím manipulace s 

různými předměty, práce se obrázky -popis 

obrázků, vyhledávání vyobrazených jevů, 

určování jejich polohy ( co je vlevo, vpravo, 

uprostřed ) 

 orientace na stránce v sešitě, v učebnici, na 

pracovní ploše 

  porovnávání množství a tvoření skupin s daným 

počtem prvků podle instrukce učitele 

 třídění předmětů podle pořadí ve skupinách 

 přiřazování předmětů a obrázků podle číselné 

řady 1-10 

 

 orientovat se v pojmech větší/menší, kratší, 

delší, širší/užší 

 rozlišovat vpravo-vlevo-uprostřed 

 orientovat se na ploše 

 porovnávat množství a tvořit skupiny o daném 

počtu prvků 

 porovnávat a tvořit skupiny prvků 

 třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

 třídit podle daných kritérií 

 používat mince 1Kč, 2Kč, 5 Kč 

  přiřazovat předměty podle číselné řady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 procvičování a upevňování učiva z 1. období 

 čtení a porovnávání čísel v oboru do 20- 

osvojování počtu do 20 prostřednictvím různých 

cvičení, úkolů a her s reálnými předměty, 

matematickými pomůckami, pracovními sešity a 

různými obrázky – počítání předmětů, osob, 

obrázků, vyobrazených prvků, vyhledávání a 

určování počtu, přiřazování čísel k danému počtu, 

porovnávání počtu, zaznamenávání a vyhledávání 

 číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na 

číselné ose, numerace do 100 

 umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes 

desítku 

 vytvářet číselnou řadu 1-20 vzestupně i sestupně 

 sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem 

přes desítku 

 psát čísla do 100 

 ovládat snadné příklady v oboru do 100 bez 
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čísel a číslic na číselné ose 

 obtahování číslic a čísel, psaní číslic a čísel do 20 

dle předlohy, do písku, na papír, skládání číslic a 

čísel z různých materiálů, modelování, čtení číslic 

a čísel 

 počítání do 100 po deseti, počítání do sta po jedné 

– s využitím názoru, práce s kuličkovým 

počítadlem 

 rozklad čísel do 20 bez přechodu přes 10 

 sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 s 

použitím názoru – sčítání a odčítání předmětů a 

prvků, práce s kuličkovým počitadlem, zápis 

příkladu 

  psaní čísel 21-100 – obtahování čísel, psaní čísel 

dle předlohy do písku, na papír, skládání čísel z 

různých materiálů, modelování, čtení čísel 

 sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu 

přes desítku – sčítání a odčítání předmětů a prvků, 

práce s kuličkovým počitadlem, zápis příkladu 

 zápis příkladů na sčítání a odčítání do 20podle 

diktátu 

 řešení jednoduchých slovních úloh na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku 

– přečtení slovní úlohy, zápis, výpočet, odpověď 

 počítání s pomocí kalkulátoru – seznámení s 

kalkulátorem, vypnutí, zapnutí kalkulátoru, 

klávesy numerické a klávesy se znaménky +, -, =, 

zápis s výpočet příkladu 

 

přechodu přes desítku 

 zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle 

diktátu 

 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 

 umět použít kalkulátor 

  



Předmět: Matematika    Ročník:  4. - 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

43 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 procvičování a upevňování učiva z 1. období 

 pojmy: vpravo-vlevo – určování na vlastní osobě, 

na osobě, která se nachází vedle, naproti, určování 

na ploše,  v prostoru 

 pojmy: den, týden, měsíc, rok 

 určování času na cvičných hodinách s přesností 

na celé hodiny, režim dne 

  základní jednotka délky – metr, praktické 

osvojování pojmu (měření), zápis zkratky 

 doplňování tabulek posloupnosti čísel do 20 

  manipulace s penězi – poznávání hodnoty peněz 

a zboží, rozlišování a poznávání mincí, hry na 

nakupování 

 

 

 

 

 používat výrazy vpravo-vlevo 

 rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 znát základní jednotky délky a hmotnosti 

(metr, kilogram) 

 doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti 

čísel do 20 

 uplatňovat matematické znalosti při 

manipulaci s penězi 

 

 

OSV - sebepoznání a  

            sebepojetí 

         - rozvoj schopností  

           poznávání (praktické  

           využití, důležitost  

           matematiky v životě) 

 

 

 

ZÁKLADY GEOMETRIE 

 procvičování a upevňování učiva z 1. období 

 kreslení křivých a přímých čar 

  kreslení čar a rýsování přímek – rozlišování čáry 

a přímky, seznámení s pravítkem, rýsování 

přímky pomocí pravítka 

 měření délky předmětů 

 

 

 poznávat základní geometrické tvary 

 poznat rozdíl mezi přímkou a čárou 

 kreslit křivé a přímé čáry, přímky 

 používat pravítko při rýsování přímek 

 změřit délku předmětu 

 

 

 

 

 



Předmět: Matematika    Ročník:  7. - 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

44 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 procvičování a upevňování učiva z 2. období 

 čtení a porovnávání čísel v oboru do 100 – 

osvojování počtu do 100 prostřednictvím různých 

cvičení, úkolů a her s reálnými 

předměty,matematickými pomůckami, pracovními 

sešity a různými obrázky – počítání předmětů, 

osob, obrázků, vyobrazených prvků, vyhledávání a 

určování počtu, přiřazování čísel k danému počtu, 

porovnávání počtu, zaznamenávání a vyhledávání 

čísel na číselné ose 

 obtahování čísel, psaní čísel 21-100 dle předlohy, 

do písku, na papír, skládání čísel z různých 

materiálů, modelování čísel, čtení čísel 

 počítání do 1000 po 100 s využitím názoru 

 písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 

100 bez přechodu přes desítku, s použitím názoru, 

s využitím kalkulátoru 

 násobky čísel 2, 5, 10, používání tabulky násobků, 

praktické osvojování násobků, práce s 

kalkulátorem 

 řešení jednoduchých slovních úloh – slovní úlohy 

z praktického života(přečtení zadání, zápis, 

výpočet, odpověď), využití kalkulátoru 

 

 

 

 

 psát, číst a používat čísla v oboru do 1000 po 

desítkách, číselná řada, číselná osa 

 orientovat se na číselné ose 

  sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 

100bez přechodu přes desítku s použitím 

názoru 

 používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí 

tabulky 

 umět řešit praktické početní příklady a 

jednoduché slovní úlohy 

 pracovat s kalkulátorem 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 procvičování a upevňování učiva z 2. období 

  základní jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)- 

seznámení se základními jednotkami, praktické 

osvojování (měření různých předmětů a ploch), 

zápis zkratek, práce s jednoduchými tabulkami 

 základní jednotky hmotnosti (g, kg, t)- seznámení 

se základními jednotkami, praktické osvojování 

(vážení), zápis zkratek, práce s jednoduchými 

tabulkami 

 základní jednotky objemu (l, dl)- seznámení se 

základními jednotkami, praktické osvojování a 

zápis zkratek, práce s jednoduchými tabulkami 

 základní jednotky času (s, min, h) - seznámení se 

základními jednotkami, praktické osvojování, 

zápis zkratek, určování času s přesností na 

půlhodiny, práce s jednoduchými tabulkami 

 manipulace s penězi, praktické početní úkony s 

penězi, práce s jednoduchými tabulkami, 

nakupování 

 

 

 

 znát a užívat základní jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu 

 zvládat početní úkony s penězi 

 rozeznávat platidla 50 Kč, 100Kč  

 orientovat se v čase, určit čas s přesností na 

půlhodiny  

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADY GEOMETRIE 

 procvičování a upevňování učiva z 2. období 

 základní rýsovací pomůcky – pravítko, kružítko – 

seznámení s pomůckami, praktické užití 

 znázornění a pojmenování základních rovinných 

útvarů – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, 

kruh 

 přímka a úsečka – seznámení s pojmy, rozlišování 

na praktických příkladech, rýsování 

 úsečka – měření a porovnávání délky 

 

 umět zacházet se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami 

 používat základní geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat základní rovinné 

útvary 

 rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a 

označit 

 měřit a porovnávat délku úseček 

 rýsovat čtverec, obdélník a trojúhelník do 

 

OSV – rozvoj schopnosti  

            poznávání (tvary  

            různých předmětů,  

            stavění útvarů ve  

            skupině) 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Matematika    Ročník:  7. - 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 poznávání a pojmenování základních 

geometrických těles – kvádr, krychle, koule, válec 

čtvercové sítě 

 rýsovat kružnici 

 poznat a pojmenovat základní geometrická 

tělesa 

 řešit praktické slovní úlohy 
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Informatika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět je vyučován v 5. až 10. ročníku 1 hodinu týdně. Žáci si prostřednictvím práce 

s výukovými počítačovými programy osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské 

úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní 

způsob komunikace. 

 Žáci jsou vedeni k chápání a správnému používání pojmů v oblasti Hardware, 

Software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou a textem. 

Výuka probíhá v plně vybavené počítačové učebně, každý žák má možnost pracovat 

samostatně. Nejdůležitější integrovaná průřezová témata – Mediální výchova, Výchova 

demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 Zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

 Učíme je využívat poznávání zkušeností s jinými Softwary, spolupracovat s ostatními 

žáky, hledat nápovědu u jednotlivých programů 

 Pomáháme ji při vyhledávaní literatury, ze které si pořizují ve spolupráci s učitelem 

takové poznámky, které jim pak pomáhají při praktické práci s technikou 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, tím se 

učí chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale i více 

způsobů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, tím se 

učí chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale i více 

způsobů 

 Vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale i k praktickému provedení a dotažení 

do konce 

 

Kompetence komunikativní 

 Při práci s elektronickou poštou vedeme žáky ke komunikaci na dálku 

 Učíme je dodržovat vžité konvence a pravidla 

 

Kompetence sociální a personální 

 Při vytváření určitých projektů vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, učíme je 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci 
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 Učíme je hodnotit si svoji práci a práci ostatních 

 Vedeme žáky při komunikace k ohleduplnosti, taktu, chápání, že každý člověk je 

různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 

 Seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla.) 

 Při zpracování informací vedeme žáky k myšlení nad obsahy sdělení 

 

Kompetence pracovní 

 Učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 

technikou 

 Sdělujeme žákům, že využití ICT mohou využít pro svůj další profesní růst 

 

 



Předmět:  Informatika  Ročník:  5. - 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky: 
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ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 zapnutí a vypnutí počítače 

 

 zvládne začínat a ukončovat svoji práci na PC 

 

 

 

 

 

HW – HARDWARE 

 skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk 

(HDD), základní deska, zdroj, mechaniky 

(disketová, CD, DVD) 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

 

 

 

 pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti 

a zařízení počítače 

 rozliší periferie, popíše funkce základních 

periferií, dokáže je připojit  

 ovládá základní obsluhu počítače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW – SOFTWARE 

 výukové programy …. 

 

 

 

 programy, které zná, umí zařadit do příslušné 

skupiny 

 

Příklady výukových programů 

pro různé předměty 

 

 

PRÁCE S PC A NAŠE ZDRAVÍ 

 správné zásady bezpečnosti při práci na PC 

 

POČÍTAČOVÉ HRY 

 

 

 dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní technikou 

  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

 

 

INTERNET 

 služby internetu – možnosti vyhledávat 

informace podle pokynů  

 E-mail – spuštění programu, odeslání zprávy, 

čtení došlých zpráv, odpověď a poslání zprávy 

někomu jinému 

 telefonování neslyšících 

 

 

 

 

 

 při vyhledávání informací používá jednoduché a 

vhodné cesty 

 zvládá psaní jednoduchých zpráv 

 umí pracovat se základními symboly 

alternativní komunikace 

 zvládá základní funkce mobilního telefonu 

 

 

 

 

 

MKV - lidské vztahy, 

          - kulturní diference 

OSV  - komunikace 

 

 

 



Předmět:  Informatika  Ročník:  5. - 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky: 
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 WWW – jednoduché vyhledávání informací 

podle pokynů 

 

 

 

 

 

PRÁCE S TEXTEM 

 otevření, uložení souboru 

 základní funkce textového editoru - psaní 

jednoduchého textu podle pokynů 

 

 

 

 vytvoří jednoduchý dokument (dopis) 

 umí jej uložit, opět otevřít  

  



Předmět:  Informatika  Ročník:  7. - 10. ZŠS. 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky: 
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VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

 

Internet 

 možnosti vyhledávání informací pomocí 

internetu 

 E-mail – psaní zpráv, přílohy (otevírání, 

odesílání, ukládání) 

 základní způsoby komunikace, mobilní telefon 

 seznámení se službami internetu 

 

 

 

 

 

 vyhledává potřebné informace na internetu 

 dodržuje pravidla s výpočetní technikou 

 osvojí si základy elektronické komunikace 

 zvládat základní funkce mobilního telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 

Práce s textem 

 vytvoření textového dokumentu 

 uplatňování základních typografických pravidel 

 otevření, uložení souboru 

 základní funkce textového editoru - psaní textu, 

typ a velikost písma, oprava textu, pravidla pro 

estetickou úpravu textu 

 

GRAFIKA 

 programy na tvorbu obrázků 

 základní funkce grafického editoru a možnosti 

nastavení (barvy, základní tvary, …) 

 uložení vytvořeného obrázku 

 

Přídavná zařízení počítače 

 typy přídavných zařízení 

 jejich účel a použití 

 obsluha tiskárny 

 

 

 

 

 ovládá základy prací na klávesnici, 

na uživatelské úrovni práci s textovým editorem 

 ovládá vhodné aplikace, zvládá práci 

s výukovými programy 

 

 

 

 

 

 pracuje s obrázkem v grafickém editoru podle 

pokynů 

 

 

 

 

 

 umí napsat text  

 umí vytisknout text podle pokynů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět:  Informatika  Ročník:  7. - 10. ZŠS. 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky: 
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Počítačové hry 

 

 

 

Výukové programy 

 

 

 zhodnotí klady a zápory PC her    

 je informován o negativních jevech internetu 

 

 

 umí pracovat s programy dle pokynů 

 

MKV - lidské vztahy 

OSV - mezilidské vztahy 

         - komunikace  
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Člověk a jeho svět 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 Oblast směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Dotýká se 

v souvislostech i oblastí dalších, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena 

možnost chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se tak co nejvíce 

reálnému a slyšícímu světu prostřednictvím veškerých názorných a praktických pomůcek, 

reálných i demonstrovaných situací, knih, encyklopedií, pomocí práce s počítači a internetem 

a to vše pomocí znakového jazyka. 

 Předmět Člověk a jeho svět je rozdělen do dvou období. První období zahrnuje učivo 

1. – 3. ročníku a druhé období 4. – 6. ročníku. Uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního 

života a pomáhá jim překlenout náročné období začátku školní docházky. Vytváří 

předpoklady pro formování základních pracovních i režimových návyků a dává podněty 

k rozvoji schopnosti účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb 

i oprávněných nároků jiných. 

 Předmět však především žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých 

oblastí života. Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech 

v přírodě i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších 

podmínkách života. Náměty spojuje do jednoduchého systému základních poznatků, vztahů 

a způsobilostí, otevírá prostor pro jejich praktické ověření ve škole a pro porovnávání se 

zkušenostmi ze života v rodině, z činnosti mimo školu.  

 Svým obsahem i výchovným zaměřením otevírá cestu k utváření základních 

potřebných životních postojů a hodnotových orientací žáka. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předmět: 

 Člověk a jeho svět - předmět je rozdělen do pěti tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

        

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících: 

1. – 4. ročník  2 hod. / týden 

5. – 6. ročník  4 hod. / týden  

V 1. – 3. ročníku – první období a 4. – 6. ročníku druhé období, je učivo uváděno 

pro jednotlivá období souhrnně. Vyučující zpracovává náplň učiva v jednotlivých 

ročnících v ročních plánech. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Užíváme metody práce, které vedou osvojení obecně užívaných termínů, symbolů 

a znaků používaných v daných vědách 

 Pomáháme vyhledávat v zadání důležité údaje  

 Vedeme k vytváření komplexního pohledu  

 Vedeme k porovnávání dosažených výsledků 

 Pomáháme poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, vyhledávat a třídit 

informace, efektivně je využívat v procesu učení a praktickém životě  

 

 Kompetence k řešení problémů  

 Umožňujeme pochopit význam kontroly dosažených výsledků v různých zdrojích  

 Vedeme k hledání vlastního pohledu při řešení problémů 

 Vedeme k získávání informací, které jsou potřebné k dosažení cíle  

 Diskutujeme se žáky o dosažených závěrech na základě získaných výsledků, vedeme 

je ke správnému vyjadřování  

 

 Kompetence komunikativní  

 Napomáháme spolupráci při řešení složitějších zadání ve skupině, formulovat 

a vyjadřovat své myšlenky a názory 

 Podněcujeme žáky při společné práci ke komunikaci  

   
Kompetence sociální a personální 

 Stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržujeme je 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě 

 Vedeme k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k uvědomování si jejichškolních povinností a zodpovědnosti za domácí 

přípravu  

 Pomáháme pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

 Vyžadujeme dodržování pravidel zdravého životního stylu 

 Vedeme žáky k umění se správně rozhodovat podle dané situace, poskytnout dle svých 

možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka 
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Kompetence pracovní 

 Vyžadujeme bezpečné používání pomůcek, jejich údržbu a zanechávání pomůcek 

vždy v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost a bezpečný pohyb žáků 

v učebně   

 Napomáháme k umění kriticky přistupovat k vlastním výsledkům 

 Pomáháme naučit se stanovovat si dosažitelné, ale odpovídající pracovní cíle 

a stanovovat kritéria hodnocení vlastní práce 

 Vyžadujeme dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 

 



Předmět: Člověk a jeho svět     Ročník:  1. - 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 domov a okolí bydliště 

 způsob bydlení  

 obec – město, vesnice, okolí 

 příprava do školy 

 školní budova – vztahy, učení, prostory a                       

 okolí školy 

 cesta do školy 

 bezpečnost, základy dopravní výchovy 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rodina – členové rodiny 

 příbuzenské vztahy 

 povinnosti doma i ve škole 

 škola – spolužáci a pracovníci školy 

 bezpečnost – při hře a práci  

 základní pravidla společenského chování 

 osobní bezpečí 

 chování v krizových situacích 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 den a části dne 

 denní režim  

 průběh dne ve škole 

 názvy dnů, měsíců 

 

 

 orientovat se v okolí bydliště 

 znát svou adresu a název obce 

 rozpoznat byt, dům 

 rozeznat město, vesnici – typické znaky 

 poznat a přiřadit předměty denní potřeby, 

poznat  

 oblečení, školní pomůcky, připravit se 

na hodinu 

 orientovat se ve škole a okolí školy 

 orientovat se na cestě do školy, třídy        

 poznat význam světel na semaforu a přechodu    

 pro chodce 

 

 

 

 

MKV - etnický původ 

          - multikulturalita 

          - kulturní diference 

          - lidské vztahy 

          - princip sociálního míru  

            a solidarity 

OSV - poznávání lidí 

         - mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod vedením učitele 

a rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát své jméno a reagovat na něj, znát členy své    

 rodiny a jejich jména 

 orientovat se v příbuzenských vztazích 

 plnit si povinnosti 

 znát jména spolužáků a pedagogů ve třídě 

 chápat kamarádské chování, poznávat práci lidí 

 používat pozdrav, prosbu, poděkování 

 umět chovat se ve vztahu k cizím lidem 

 

OSV - poznávání lidí 

         - mezilidské vztahy 

         - seberegulace a  

           sebeorganizace  

         -  hodnoty a postoje,  

            praktická etika 

 

ENV - vztah člověka k prostředí 

 

 

 

 

 zvládnout jednoduchou orientaci v čase den x  

noc, ráno x poledne x večer 

 orientovat se v denních činnostech 

 jídlo, hygiena, školní vyučování, hra 

 

 

ENV - základní podmínky  

           života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Člověk a jeho svět     Ročník:  1. - 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 roční období 

 svátky 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 roční období – jaro, léto, podzim, zima 

 počasí  

 kalendář přírody 

 příroda – pobyt a chování v přírodě 

 péče o životní prostředí 

 rostliny – stromy, keře 

 zvířata – běžné druhy domácích a volně  

žijících zvířat  

 zahrada, pole 

 ovoce a zelenina 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 lidské tělo 

 péče o zdraví – hygiena 

 zdravá výživa a pitný režim 

 nemoc a chování v době nemoci  

 osobní bezpečnost, úrazy 

 

 seznámení, orientace 

 určit roční období, znát typické činnosti 

 poznat důležité svátky – Vánoce, Velikonoce 

 

 

 

 

 

 

 orientovat se v základních znacích ročních   

 období 

 popsat počasí (slunce, déšť, sníh, vítr, bouřka),    

 umět zvolit vhodné oblečení  

 orientovat se v kalendáři přírody  

 dodržovat pravidla slušného chování v přírodě 

 poznat strom keř, části – kmen, koruna, větve,  

 listy 

 poznat domácí zvířata a některá volně žijící    

 zvířata, chování během roku, krmení zvířat ptáků  

v zimě 

 sezónní práce  

 pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny  

 

 

 poznat základní části lidského těla i obličeje 

 osvojovat si základní hygienické návyky 

a zvládat základní sebeobsluhu 

 osvojit si základní zásady zdravé výživy 

 umět upozornit na své zdravotní potíže 

 dodržovat zásad bezpečného chování při hrách,   

na výletech, na přechodu 

 

OSV - mezilidské vztahy 

MKV - lidské vztahy 

          - multikulturalita (zvyky a  

            tradice) 

 

ENV - základní podmínky  

           života  

         - vztah člověka k prostředí 

         -  lidské aktivity a  

            problémy životního  

            prostředí  

        -  ekosystémy 

 

 

 

OSV - rozvoj schopnosti  

           poznávání  

         - sebepoznání a sebepojetí 

         - poznávání lidí 

MKV - etnický původ 

          - multikulturalita 

 

 

OSV - seberegulace a  

           sebeorganizace 

         - psychohygiena 
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MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 opakování a prohlubování učiva z 1. období 

 bydliště  

 místo, v němž bydlím (město, vesnice) 

 okolní krajina, regionální zvláštnosti, výstavy 

 třída, škola, cesta do školy 

 dopravní výchova - základy 

 vyprávění vlastních zážitků 

 

 znát celou adresu 

 znát název obce, orientovat se v okolí bydliště 

 orientovat se v okolní krajině, místní oblasti,  

 region, charakteristické znaky 

 orientovat se ve třídě (i na plánku třídy), ve 

škole a v jejím okolí, popis cesty do školy 

pomocí otázek   

 orientace na dopravním hřišti 

 sdělit jednoduchou formou zážitky z výletu 

 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy 

MKV - lidské vztahy 

          - multikulturalita (zvyky a  

            tradice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 opakování a prohlubování učiva z 1. období 

 rodina a rodinné vztahy 

 základy společenského chování  

 škola – osoby ve škole  

 povinnosti žáka 

 sociálně patologické jevy a jejich prevence  

 protiprávní jednání a jeho postih 

 lidská práce 

 bezpečnost – situace hromadného ohrožení,  

 mimořádné situace (požár, povodeň, dopravní 

nehoda…) 

 důležitá telefonní čísla  

 

LIDÉ A ČAS 

 opakování a prohlubování učiva z 1. období 

 rok, měsíc, týden 

 kalendář – den, týden, měsíc, rok 

 rozvržení dne 

 mít představu o vztazích v rodině, znát jména  

 mít osvojené základy společenského chování 

 znát jména spolužáků a pedagogů 

 dodržovat pravidla školního řádu 

 rozlišit co je a není správné, vhodné chování  

 mezi spolužáky, tolerance 

 krádež, šikana, zneužívání, týrání 

 pojmenovat nejběžnější povolání 

 vědět, kde hledat pomoc v ohrožení vlastní 

osoby 

 reagovat na pokyny dospělých při mimořádných  

událostech 

 policie, hasiči, záchranná služba 

 

 pojmenovat měsíce v roce, dny v týdnu 

 vedení kalendáře 

 orientovat se v čase a v denní režimu 

 poznat celé hodiny a půlhodiny, zdokonalování 

 orientovat se – včera – dnes – zítra, bylo – je – 

OSV - mezilidské vztahy 

         - komunikace 

         - kooperace a kompetice 

         - řešení problémů a  

           rozhodovací dovednosti  

         - hodnoty, postoje,  

           praktická etika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

           života 
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 určování a měření času, hodiny 

 současnost a minulost v našem životě 

 naše země v dávných dobách  

 tradiční svátky  

 regionální pověsti 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 opakování a prohlubování učiva z 1. období 

 roční období – jaro (květy, ptáci, příroda 

na jaře), léto (letní plody, koupání, letní příroda) 

 podzim, (plody, sad, les, pole), zima (zimní  

příroda, teplo a jeho zdroje, zimní sporty) 

 příroda – stromy a keře 

 sezonní práce na zahradě a poli  

 zvířata – domácí a volně žijící zvířata  

 škodlivé vlivy na životní prostředí 

 chování a bezpečnost v přírodě 

 

bude, starý – mladý 

 seznámení s minulostí, způsob života dnes  

 a v minulosti 

 lidové zvyky a tradice  

 seznámení s některými regionálními pověstmi 

 

 rozpoznat základní znaky jednotlivých ročních  

 období, jednoduše popsat změny v přírodě 

 vést kalendář přírody a počasí 

 rozeznat listnatý a jehličnatý strom, ovocné  

 stromy a keře podle plodů 

 mít představu o rostlinách pěstovaných na poli   

a zahradě, praktické využití ovoce a zeleniny  

 poznat domácí a některá volně žijící zvířata 

 ochrana přírody, třídění odpadu 

 vyvarovat se sezónních nebezpečí 

 

 

MKV - etnický původ 

          - kulturní diferenciace 

          - multikulturalita 

 

 

 

ENV - ekosystémy 

         - základní podmínky  

           života 

         - vztah člověka k prostředí 

         - lidské aktivity a  

           problémy  

           životního prostředí 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 opakování a prohlubování učiva z 1. období 

 péče o zdraví – zdravá výživa, hygiena,     

 sebeobsluha 

 vhodný denní režim 

 u lékaře, zubař  

 ošetření drobných poranění 

 osobní bezpečnost 

 preventivní chování – nebezpečné látky 

 chování chodce ve městě, v silničním provozu 

 

 

 další poznatky o lidském těle, smyslové orgány 

 zvládat základní hygienické návyky, mít návyky 

správné výživy a sebeobsluhy 

 znát důležitost střídání aktivit, pohybu,  

 odpočinku a spánku 

 upozornit na své zdravotní potíže, chování 

u lékaře 

 umět vyhledat pomoc 

 ochrana sebe a svého těla, před obtěžováním 

a zneužíváním 

 seznámení s druhy nebezpečných látek 

 dodržovat základní pravidla silničního provozu 

na chodníku, při přecházení přes vozovku 

OSV - sebepoznání a sebepojetí 

         - psychohygiena 

         - poznávání lidí 

         - hodnoty, postoje 

         - komunikace 

 

 

 

 

OSV - hodnoty, postoje,  

           praktická etika 
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Dějepis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 7. - 10. ročníku. 

V každém ročníku je výuka vymezena 1 hodinou týdně.  

 

Vzdělávání ve vyuč. předmětu dějepis si klade za cíl: 

 rozvoj vlastního historického vědomí 

 pochopení hlavních vývojových linií 

 získání orientace v historickém čase 

 pochopení význam lidské spolupráce pro rozvoj společnosti 

 pochopení příčin a následků dějinných událostí 

 chápání vzájemných souvislostí mezi dějinnými procesy 

 pochopení rozmanitosti kultur ve světě 

 zvnitřnění pozitivního hodnotového systému 

 

Vyučovací předmět dějepis je spjat mezipředmětovými vztahy se: 

 Člověk a jeho svět – orientace ve světovém prostoru 

 Matematika, člověkem a příroda – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky 

 Umění a kultura (výtvarnou výchovou) – stavební slohy, umělecká díla, významní 

umělci, vývoj estetického vnímání světa        

 Člověk a společnost (občanskou výchovou) – sociální zařazení člověka, zkvalitňování 

vývoje státních zřízení, zkvalitňování přístupu k právům jednotlivce i společnosti … 

  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Vysvětlujeme žákům učivo přiměřeně k jejich komunikačním schopnostem 

a s ohledem na souběžná postižení více vadami. 

 Zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

zdrojů. 

 Zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů. 

 

 Vedeme žáky individuálně (podle jejich možností) k zamyšlení nad hist. vývojem. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Při hledání východisek pomáháme žákům, řídíme je a usměrňujeme je. 

 Využíváme metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením. 

 V mezích možnosti vedeme žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování. 

 Umožňujeme žákům přístup k různým zdrojům informací (literatura, internet, video). 

 

Kompetence komunikativní 
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 Vedeme žáky ke komunikativnosti (tj. ke kvalitní a účinné komunikaci) 

 Využíváme při komunikaci znakový jazyk, orální řeč, daktyl, odezírání (podle druhu 

a závažnosti postižení žáků). 

 Vedeme žáky co nejvíce k přesnému a výstižnému vyjadřování (znakovým jazykem 

i orální řečí). 

 Vytváříme příležitosti pro diskuzi. 

 Vedeme žáky k věcnému argumentování a ke schopnosti obhájit svůj názor. 

 Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií. 

 

Kompetence sociální a personální 

 Vytváříme příznivé klima třídy. 

 Dodáváme žákům sebedůvěru. 

 Vedeme žáky ke tvořivé týmové spolupráci. 

 Podle potřeby žákům pomáháme a stimulujeme je. 

 

Kompetence občanské 

 Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel. 

 Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na jiné. 

 Umožňujeme žákům prezentaci jejich myšlenek a názorů. 

 Pěstujeme v žácích vztah ke svobodě, k demokracii, k tradicím, k národnímu, 

historickému a kulturnímu dědictví. 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce. 

 Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce. 

 Vedeme žáky k využívání svých znalostí a vědomostí v běžné praxi. 

 Umožňujeme žákům vzájemně kooperovat při práci.     
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PRAVĚK 

 výklad vzniku světa 

 vývoj země 

 člověk v paleolitu a neolitu, způsob života, 

obživy, zvyky 

 

 

 pochopit rozdíl mezi dávnou minulostí,  

í současností  

 mít představu o vzniku světa 

 mít představu o rozdílech způsobu života 

pravěkých a současných lidí 

 

 

Z – svět.strany, světadíly 

 

VV – pravěké malby, pojmy 

 

OSV - mezilidské vztahy 

         -  komunikace 

 

 

STAROVĚK 

 starověké civilizace 

 Egypt, život lidí 

 Řecko, život lidí 

 Řím, život lidí 

 člověk ve starověku 

 

 

 

 pochopit rozdíl mezi minulostí a současností 

 mít představu o životě nejstarších civilizací 

 

 

 

 

 

 

ČJ - řecké eposy, báje  

        a pověsti 

 

 

 

 

STŘEDOVĚK 

 stěhování národů, Slované 

 Sámova říše 

 Velkomoravská říše 

 člověk ve středověku 

 rozmach českého státu za panování Lucemburků 

 Husitské války, průběh, výsledky  

 Jan Hus  

 Jan Žižka 

 

 

 chápat rozdíl mezi dávnou minulostí, minulostí 

a současností  

 mít představu o životě lidí na našem území 

 mít představu o rozdílech způsobu života lidí 

ve středověku a současných lidí 

 poznat husitské bojovníky, jednoduše 

charakterizovat husitského hnutí 

 

 

ČJ - pověsti, první písemné  

       památky, kroniky 

 

 

ENV - lidské aktivity  

            a problémy životního  

            prostředí 

 

 

NOVOVĚK 

 počátky novověku v Evropě 

 obchod mezi Evropou a zámořskými zeměmi 

 poznávání nových civilizací 

 

 

 chápat rozdíl mezi dávnou minulostí, minulostí 

a současností  

 mít představu o životě lidí na našem území v 
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 České země za vlády Habsburků 

 život lidí, zemědělství, manufaktury 

 

 

OSVÍCENSTVÍ 

 Marie Terezie 

 Josef II. 

 život lidí, selské rebelie 

 kolonie, svět  

 Průmyslová revoluce 

 

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ 

 jazyk 

 Národní divadlo 

 život lidí, kultura 

 Božena Němcová 

 rozvoj průmyslu a dopravy, rozvoj 

průmyslových měst v českých zemích 

 postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku 

 

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

 bojující státy 

 Češi a Slováci v době první světové války 

 revoluce v Rusku 1917 

 konec první světové války 

 vznik ČSR 

 změny v Evropě po první světové válce 

 Československo, Evropa a svět ve dvacátých a 

v novověku 

 mít představu o rozdílech způsobu života lidí 

v novověku (15. až 19. století) a současných lidí 

 

 

 chápat rozdíl mezi dávnou minulostí, minulostí 

a současností  

 mít představu o životě lidí na našem území v 

novověku 

 mít představu o rozdílech způsobu života lidí 

v novověku (15. až 19. století) a současných lidí 

 

 

 

 

 znát jak lidé dříve žili, jaké používali předměty, 

základy jejich kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát bojující státy první světové války  

 měl charakterizovat postoje českých vojáků 

v rakousko-uherské armádě   

 charakterizovat cíle odboje Čechů a Slováků 

 popsat vznik ČSR  

 charakterizovat změny ve 20. a 30. letech 

VV – barokní obrazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – Staré pověsti české, 

pohádky, literatura 

 

ČJ – Babička, pohádky, 

literatura 

 

VV- divadlo 
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třicátých letech. 

 světová hospodářská krize. 

 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

 ČSR v ohrožení ze strany nacistického 

Německa. 

 vznik protektorátu Čechy a Morava. 

 druhá světová válka 

 Protektorát Čechy a Morava 

 Spojenci 

 holocaust 

 konec druhé světové války 

 

 

POVÁLEČNÝ VÝVOJ 

 nástup komunismu 

 totalitní režim 

 odpor proti totalitnímu režimu 

 rok 1968 

 rok 1989 

 Vznik České republiky 

 Václav Havel 

 Vstup ČR do EU 

(nástup totalitárních režimů)  

 

 

 

 

 

 

 znát bojující státy druhé světové války  

 charakterizovat postoje českých lidí během 

druhé světové války   

 charakterizovat cíle odboje Čechů a Slováků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 charakterizovat komunistický režim, jeho teror 

vůči vlastnímu obyvatelstvu. 

 popsat podmínky, průběh revoluce 1989 

a charakterizovat důležité osobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV-divadlo  
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Občanská výchova 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Vyučovací předmět občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 7. - 10. 

ročníku. V každém ročníku je výuka vymezena 1 hodinou týdně.  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 Občanská výchova postupně formuje a vychovává žáka k občanství, k úctě k lidským 

právům a základním svobodám, k posilování úcty k rodičům, národním hodnotám své země 

i jiných civilizací, k přípravě na život ve svobodné společnosti v duchu míru, přátelství, 

snášenlivosti a rozvoje národů, etnických a náboženských skupin. Občanská výchova 

navazuje na učivo předmětu člověk a jeho svět a dalších předmětů, čerpá ze zkušeností rodin 

žáků a jejich blízkého okolí. Snaží se žákům sluchově postiženým s mentálním handicapem 

dát takové poznatky a dovednosti, které jim umožní lépe se orientovat ve společnosti, 

porozumět různým životním situacím a správně se rozhodovat v otázkách zdraví, 

partnerských vztahů, rodinného života, rodičovství a osobního bezpečí, byť s dopomocí 

ostatních. 

 

Vzdělávání ve vyuč. předmětu občanská výchova si klade za cíl: 

 zvládnutí přiměřeně náročných situací běžného života 

 poskytovat znalosti o rodině, škole, odpovědnosti rodičů za výchovu dětí, práva 

a povinnosti žáků 

 umožnit pochopení mezilidských vztahů, osvojení základů společenského chování 

 poskytovat informace o naší vlasti, o významných událostech, státních svátcích 

 poskytovat znalosti o našem státu, o prezidentu republiky, o státních orgánech, 

občanství, symbolech 

 poskytovat znalosti o lidských právech, zneužívání, šikaně 

 chápání vzájemných souvislostí mezi člověkem a právem, funkcí policie, soudů, 

právní dokumenty  

 pochopení rozmanitosti kultur ve světě 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

 zvnitřnění pozitivního hodnotového systému 

 pochopení funkce peněz, hospodaření s penězi 

 pochopení role vzdělávání, právo na vzdělání 

 pochopení zdravotní a sociální péče, systému zdravotní péče, zdravotní a sociální 

pojištění, sociální zabezpečení 

 pochopení vhodného a nevhodného využívání volného času, šikany, drog 

 

 Vyučovací předmět občanská výchova je spjat mezipředmětovými vztahy 

s následujícími předměty: 

- Člověk a jeho svět – orientace ve světovém prostoru 

- Člověk a příroda – životní prostředí  

- Umění a kultura (výtvarnou výchovou) – umělecká díla, významní umělci, vývoj 

estetického vnímání světa        
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- Člověk a společnost (dějepis) – život člověka v dějinách, sociální zařazení a člověka, 

zkvalitňování vývoje státních zřízení, zkvalitňování přístupu k právům jednotlivce 

i společnosti  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení   

 Vzhledem k žákově postižení se snažíme, aby se žák naučil orientovat a vyhledávat 

nové informace na internetu a námi připravovaných odborných článcích. 

K specifickému druhu výuky pořádáme besedy (Policie ČR, požárníci) a nebo 

vytváříme modelové situace a snažíme se, aby se žáci aktivně podíleli.  

 

Kompetence k řešení problémů  

 Vedeme žáky, aby na základě znalosti i vlastní morální intuice dokázali formou 

srovnávání modelových situací správného a špatného jednání utvořit si správný vlastní 

názor.  

 
Kompetence komunikativní  

 Snažíme se o vytvoření příjemné atmosféry, ve které se žáci bez ostychu budou 

vyjadřovat řečí orální či znakovou k problému, vyjádření názoru na daný problém, 

situaci.  

 

Kompetence sociální  

 Vytvořit dostatek situací a pravidel k získání vzájemného respektu (ve třídě, škole) 

a tak vytvořit příjemnou atmosféru.  

 

Kompetence občanské  

 Vedeme žáky k uvědomění se sebe sama, svých práv, ale také povinností k sobě 

samému, spolužákům i dospělým.  

 
Kompetence pracovní  

 Vedeme žáky k odpovědnému plnění svých školních i mimoškolních povinností 

a nutností se aktivně účastnit na všech úkolech (exkurze, besedy, modelové situace), 

tím získat ke všem svým činnostem, budoucímu povolání, kladný vztah.   

 



Předmět:  Občanská výchova     Ročník: 7. - 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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OBEC, REGION, KRAJ, VLAST 

 zajímavé osobnosti, přírodní lokality, kulturní 

památky, folklorní zvyky a obyčeje 

 historicky významné události, významné 

osobnosti, státní svátky 

 

 

  získat základní informace o místě svého 

bydliště 

 

OSV - sebepoznání  

            a sebepojetí (cvičení  

            smyslového vnímání,  

            pozornost, cvičení  

            sebekontroly –  

            průběžně) 

 

 

RODINA A ŠKOLA 

 funkce a struktura rodiny 

 vztahy ve škole, význam vzdělání, školní řád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZILIDSKÉ VZTAHY VE SPOLEČNOSTI 

 základní normy společenského chování, 

komunikace mezi lidmi, humanita 

a rovnoprávnost 

 

 

 

ROVNOCENNOST A ROVNOPRÁVNOST 

 všichni lidé jsou si rovni, problémy 

nesnášenlivosti, mravní kvality lidí, svoboda, 

náboženství 

 

 

 

 získat základní informace o sociálních, právních 

a ekonomických aspektech rodinného života 

 orientovat se v rodinné hierarchii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respektovat požadavky na pravidla slušného 

chování ve společnosti 

 uplatňovat žádoucí způsoby chování a 

komunikace a rozlišit nesprávné chování a 

porušování společenských norem 

 

 

 chovat se ohleduplně k seniorům a postiženým 

 být seznámen s markantními projevy 

nepřátelství a intolerance vůči odlišným 

jedincům 

 být veden ke kritickému postoji k společensky 

nepřijatelným jevům 

 být veden k toleranci k odlišným jedincům 

 

 OSV - poznávání lidí (v rámci  

            třídy a pak školy 

 mezilidské vztahy  

          (respekt, podpora,  

pomoc) 

   - komunikace (cvičení  

v pozorování  

  a naslouchání) 

   - hodnoty, postoje,  

     praktická etika (analýza  

  vlastních a cizích postojů  

 a projevů chování) 

 

 

 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy  

           (lidská práva jako  

           regulativ) 

         - komunikace (pravda, lež      

           a předstírání) 

MKV - etnický původ 

          - kulturní diference 

          - lidské vztahy 

          - multikulturalita  

 



Předmět:  Občanská výchova     Ročník: 7. - 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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PRÁVNÍ ZÁKLADY STÁTU 

 ústava a zákony ČR, prezident republiky, vláda, 

soudy, policie 

 

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

 úřady a jejich hierarchie 

 volby 

 

 

 

 

 

 

LIDSKÁ PRÁVA 

 vymezení práv člověka v Listině 

 typy poškozování práv člověka, šikana, 

diskriminace, týrání, zneužívání 

 ochrana práv zvířat 

 

 

 

 mít základní informace o fungování demokrat. 

společnosti 

 

 

 být seznámen se státoprávním uspořádáním ČR, 

legislativních i exekutivních orgánů a institucí 

st. správy 

 poznat a pojmenovat státní symboly a hlavní 

 státní představitelé 

 uvědomovat si rizika při porušení právních 

norem a důsledky protiprávního jednání 

 

 být seznámen s lidskými právy 

 respektovat kulturní, náboženské a jiné 

odlišnosti lidí, skupin a různých společenství 

 respektovat práva zvířat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV- etnický původ 

         - multikulturalita 

 

ENV - vztah člověka k prostředí  

 

ČLOVĚK A PRÁVO 

 práva a povinnosti, právní řád, orgány právní 

ochrany, soudy, právní dokumenty, pracovní 

právo- postup, trestní právo- postup, občanské 

právo- postup, osobní vlastnictví, druhy a 

postihy protiprávního jednání, trestná činnost 

dospělých a mládeže 

 

 

ŠKOLSTVÍ V ČR 

 povinnost školní docházky, význam vzdělávání, 

školský systém, profesní příprava 

 

 

 být seznámen s právy a povinnostmi občanů, 

rozpoznat protiprávní jednání a uvědomovat si 

jeho důsledky  

 umět vyřídit základní záležitosti na úřadech 

 umět požádat o radu 

 rozeznat a vyhnout se ohrožení soc. 

patologickými jevy 

 

 

 chápat význam vzdělávání pro svůj další život 

 

 

 

 

 

MKV - princip sociálního míru  

            a solidarity 

          - multikulturalita 

OSV  - seberegulace a  

            sebeorganizace  

 

(smysluplné trávení volného 

času)  

 

 



Předmět:  Občanská výchova     Ročník: 7. - 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ 

 kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, 

daně 

 

PENÍZE A JEJICH FUNKCE 

 podoby peněz, hospodaření v rodině, rozpočet, 

různé měnové systémy 

 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 systém zdravotní péče, zdravotní a sociální 

pojištění, důchodový systém, soc. zabezpečení 

v nezaměstnanosti, orgány a instituce, 

charitativní organizace, krizová centra 

 

EVROPSKÁ INTEGRACE 

 členské státy EU, postavení ČR v EU 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 ekonom., polit. a bezpečnostní spolupráce mezi 

státy 

 hlavní mezinárodní organizace 

 

MIMOŘÁDNÉ SITUACE V ŽIVOTĚ 

ČLOVĚKA 

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

 

 

 

 

 charakterizovat některá povolání 

 

 

 vědět o zásadách správného hospodaření, účelně 

nakládat s penězi 

 

 

 

 se dozvědět o sociální péči o potřebné občany 

 vědět o službách pomáhajících v krizových 

situacích 

 

 

 být informován - o mezinár. organizacích 

k nimž ČR patří 

 o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech 

jejich uplatňování 

 o příkladech mezinárodního terorismu 

 

 

 

 být informován o chování v různých životních 

situacích 

 na modelových příkladech ukazuje správné 

chování a jednání 

 

 osvojit správné chování a vztah k přírodnímu 

prostředí 

 rozlišit co je správné – nesprávné 

 třídit odpad 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice  

           (rozvoj dovednosti  

           kooperovat při práci) 

         - hodnoty, postoje, prakt.  

           etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - řešení problémů a  

           rozhodovací dovednosti 

         - komunikace  

 

ENV - lidské aktivity a  

           problémy život. prostředí 

         - vztah člověka k prostředí  

           (programy zaměřené na  

           ochranu životního  

           prostředí a praktikování  

           v rámci školy) 

           (odpady a hospodaření  

           s nimi) 
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Fyzika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět od 8. do 10. ročníku jednu 

hodinu týdně. Při výkladu a ověřování znalostí žáků vychází učitel z konkrétní situace ve 

třídě, používá takové metody a formy práce, aby se mohli aktivně zapojit všichni žáci. 

Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o předmět, praktické využití 

získaných vědomostí a osvojování důležitých dovedností. Především se rozvíjí objektivně 

pozorovat, experimentovat, měřit. Žáci postupně poznávají podstatné souvislosti mezi 

člověkem a přírodou, závislost člověka na přírodních zdrojích, vliv člověka na životní 

prostředí a následně na lidské zdraví. Při výuce fyziky jsou maximálně využívány praktické 

pomůcky, modely, tabulky, nástěnné obrazové materiály. Také jsou k dispozici stavebnice a 

výukové sady pro praktické využití teoretických znalostí. Pro lepší názornost jsou vhodně 

využívány výukové programy v ICT učebně.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Vybíráme formy a metody práce, které respektují individuální schopnosti žáků a 

vedou k efektivnímu učení. 

 Upozorňujeme žáky na propojenost získaných poznatků v dalších předmětech. 

 Pomáháme žákům poznatky vyhledávat, třídit, porovnávat, samostatně ověřovat 

měřením, pozorováním, experimentováním a využívat tak vlastní zkušenosti 

v tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

 Seznamujeme žáky s obecně užívanými termíny a symboly, vedeme je k jejich 

praktickému používání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vyhledáváme vhodné materiály a praktické pomůcky a vedeme žáky k potřebě jejich 

zkoumání, k otázkám o průběhu a příčinách různých přírodních procesů. 

 Diskutujeme s žáky o možných řešeních problémů, učíme je volit vhodné způsoby 

řešení. 

 Pomáháme žákům s vyhledáváním potřebných informací, učíme je pracovat s různými 

zdroji. 

 Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění ve světě. 

 

Kompetence komunikativní 

 Povzbuzujeme žáky k výměně názorů a zkušeností, k aktivnímu zapojení se 

do společenského dění. 

 Vytváříme příležitost pro diskuzi, učíme je naslouchat názorům druhých, respektovat 

jiný názor a vhodně na něj reagovat. 

 Vedeme žáky k popisu obrazových materiálů a postupů při experimentování, 

rozvíjíme slovní zásobu. 
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Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k pozitivní sebereflexi, podporujeme jejich sebedůvěru a samostatný 

rozvoj, aby svým jednáním a chováním dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě, vedeme je k ohleduplnosti                 

a toleranci odlišností. 

 Umožňujeme žákům spolupracovat ve skupině, spoluvytvářet pravidla práce, učíme je 

vzájemně si pomáhat.  

 

Kompetence občanské 

 Pomáháme žákům chápat základní principy zákonů a společenských norem, jejich 

práva a povinnosti ve škole i mimo školu. 

 Vedeme žáky k přijmutí zodpovědnosti, k poskytnutí dle svých možností účinné 

pomoci v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 

 Upozorňujeme žáky na význam kvalitního životního prostředí, ochrany zdraví             

a udržitelný rozvoj společnosti. 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce, využívání vlastních znalostí 

a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje, přípravy na budoucnost a rozhodování o dalším vzdělávání a profesním 

zaměření. 

 Ukazujeme žákům správně a bezpečně zacházet s materiály, nástroji, přístroji, modely 

a další technikou. 

 Upozorňujeme žáky na posuzování výsledků pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 

zdraví, zdraví druhých a ochrany životního prostředí. 

 

 



Předmět: Fyzika    Ročník: 7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 základní fyzikální vlastnosti látek 

 

 pohyby těles, pohyb a klid těles 

 

 jednoduché stroje a jejich využití v praxi 

 

 druhy energie,  

 elektrárny a jejich vliv na životní prostředí 

 zdroje tepla, přeměna skupenství, tání, tuhnutí 

 zdroje světla, využití zrcadel, využití optických 

přístrojů v praxi 

 

 pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce, 

měsíční fáze 

 zdroje zvuku, hudební nástroje  

 elektrická energie, elektrické spotřebiče 

v domácnosti 

 dodržování pravidel bezpečnosti při práci 

s elektrickými přístroji 

 

 rozpoznat jednotlivá skupenství, uvést příklady 

pevných, kapalných a plynných látek 

 poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči 

jinému tělesu 

 seznámit se s jednoduchými stroji kladkou 

a pákou 

 seznámit se s druhy energie 

 seznámit se s různými druhy elektráren 

 rozpoznat zdroje tepla 

 rozpoznat zdroje světla 

 seznámit se s využitím zrcadel, optických 

přístrojů 

 být seznámen s pohyby planety Země a jejich 

důsledky- střídání dne a noci, ročních období 

 rozeznat zdroje zvuku 

 být informován o zdrojích elektrického proudu 

 

 znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 

přístroji 

 

 

CH 

 

 

 

 

PČ 

ENV - vztah člověka k prostředí 

         - lidské aktivity a  

           problémy ŽP  

 

PŘ 

 

 

 

 

Z 

 

HDV 

 

ENV - lids. aktivity a probl. ŽP  

         - vztah člověka k ŽP 

PČ 
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Chemie 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět od 8. do 10. ročníku jednu 

hodinu týdně. Při výkladu a ověřování znalostí žáků vychází učitel z konkrétní situace ve 

třídě, používá takové  metody a formy práce, aby se mohli aktivně zapojit všichni žáci. 

Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o předmět, praktické využití 

získaných vědomostí a osvojování důležitých dovedností. Především se rozvíjí objektivně 

pozorovat, experimentovat, měřit. Žáci postupně poznávají podstatné souvislosti mezi 

člověkem a přírodou, závislost člověka na přírodních zdrojích, vliv člověka na životní 

prostředí a následně na lidské zdraví. K výuce chemie používáme praktické chemické 

pomůcky, ilustrační tabule, obrazové materiály a také audiovizuální učební programy v ICT 

učebně. V tomto předmětu je nutné dbát na přísná bezpečnostní opatření. 
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Vybíráme formy a metody práce, které respektují individuální schopnosti žáků            

a vedou k efektivnímu učení. 

 Upozorňujeme žáky na propojenost získaných poznatků v dalších předmětech. 

 Pomáháme žákům poznatky vyhledávat, třídit, porovnávat, samostatně ověřovat 

měřením, pozorováním, experimentováním a využívat tak vlastní zkušenosti 

v tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

 Seznamujeme žáky s obecně užívanými termíny a symboly, vedeme je k jejich 

praktickému používání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vyhledáváme vhodné materiály a praktické pomůcky a vedeme žáky k potřebě jejich 

zkoumání, k otázkám o průběhu a příčinách různých přírodních procesů. 

 Diskutujeme s žáky o možných řešeních problémů, učíme je volit vhodné způsoby 

řešení. 

 Pomáháme žákům s vyhledáváním potřebných informací, učíme je pracovat s různými 

zdroji. 

 Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění ve světě. 

 

Kompetence komunikativní 

 Povzbuzujeme žáky k výměně názorů a zkušeností, k aktivnímu zapojení se 

do společenského dění. 

 Vytváříme příležitost pro diskuzi, učíme je naslouchat názorům druhých, respektovat 

jiný názor a vhodně na něj reagovat. 

 Vedeme žáky k popisu obrazových materiálů a postupů při experimentování, 

rozvíjíme slovní zásobu. 
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Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k pozitivní sebereflexi, podporujeme jejich sebedůvěru a samostatný 

rozvoj, aby svým jednáním a chováním dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě, vedeme je k ohleduplnosti                

a toleranci odlišností. 

 Umožňujeme žákům spolupracovat ve skupině, spoluvytvářet pravidla práce, učíme je 

vzájemně si pomáhat.  

 

Kompetence občanské 

 Pomáháme žákům chápat základní principy zákonů a společenských norem, jejich 

práva a povinnosti ve škole i mimo školu. 

 Vedeme žáky k přijmutí zodpovědnosti, k poskytnutí dle svých možností účinné 

pomoci v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 

 Upozorňujeme žáky na význam kvalitního životního prostředí, ochrany zdraví             

a udržitelný rozvoj společnosti. 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce, využívání vlastních znalostí 

a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje, přípravy na budoucnost a rozhodování o dalším vzdělávání a profesním 

zaměření. 

 Ukazujeme žákům správně a bezpečně zacházet s materiály, nástroji, přístroji, modely 

a další technikou. 

 Upozorňujeme žáky na posuzování výsledků pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 

zdraví, zdraví druhých a ochrany životního prostředí. 

 

 



Předmět: Chemie    Ročník: 8. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

75 

 

 vlastnosti látek, hustota, rozpustnost 

 

 voda v přírodě, pitná a užitková voda, odpadní 

vody, čistota vody 

 

 

 vzduch, čistota ovzduší, smog 

 

 

 

 paliva, ropa, uhlí, zemní plyn, příklady využití 

 

 plasty, použití, recyklace  

 

 

 bílkoviny, tuky, cukry 

 

 léčiva a návykové látky  

 

 hořlaviny - nebezpečné látky chemické 

přípravky v domácnosti, jejich označení a 

symboly 

 zásady bezpečné práce s chemickými přípravky 

v běžném životě, první pomoc při popálení, 

poleptání 

 

 rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné, 

nerozpustné 

 pochopit význam vody v přírodě 

 rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní 

 seznámit se s příklady znečišťování vody 

 pochopit význam kyslíku jako součásti vzduchu 

a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat a 

rostlin 

 seznámit se s příklady znečišťování vzduchu 

 seznámit se s různými neobnovitelnými zdroji 

energie, jejich využití 

 seznámit se s využitím plastů, významem 

recyklace 

 umět třídit odpad 

 seznámit se s významem cukrů, tuků a bílkovin 

jako součásti stravy člověka  

 pochopit význam léků pro zdraví člověka 

 seznámit se se škodlivostí návykových látek 

 seznámit se s označením nebezpečných látek 

používaných v domácnosti, zásadách 

bezpečnosti, základními principy hašení požáru 

 

PŘ 

 

 

 

 

PŘ 

 

 

 

ENV - lidské aktivity a  

            problémy životního  

            prostředí 

         - vztah člověka k prostředí 

 

PČ 

 

ENV- základní podmínky života 

OSV - hodnoty, postoje 

         - rozhodovací dovednosti 

 

OV, PŘ 

 

 

 

OV 

 

 

PČ 
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Přírodopis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět. Hodinová dotace v 7. – 10. 

ročníku je 1 hod. / týden.  

Oblast směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Žáci se vhodnou 

formou seznamují s živou i neživou přírodou. Vzdělávací obsah předmětu se 

v širších souvislostech dotýká i dalších oblastí, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je 

jim nabízena možnost chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi.  

Při výuce se využívá veškerých názorných a praktických pomůcek, reálných 

i demonstrovaných situací, knih, encyklopedií, práce s počítači a internetem a to vše za 

pomoci znakového jazyka. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 Využíváme metody práce, které vedou k osvojení termínů, symbolů a znaků 

používaných v přírodních vědách 

 Pomáháme vyhledávat v zadání důležité údaje  

 Vedeme k vytváření si komplexního pohledu na přírodní vědy  

 Organizujeme experimenty v týmu i samostatně a vedeme k porovnávání dosažených 

výsledků 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Umožňujeme pochopit význam ověření si dosažených výsledků v různých zdrojích  

 Vedeme k hledání vlastního postupu při řešení problémů  

 Vedeme k získávání seriozních informací, které jsou potřebné k dosažení cíle  

 Diskutujeme s žáky o získaných závěrech na základě dosažených výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

 Napomáháme spolupráci při řešení složitějších zadání ve skupině  

 Podněcujeme žáky při společné práci ke komunikaci způsobem, který umožní kvalitní 

spolupráci a tak i dosažení společného cíle  

 

Kompetence sociální a personální 

 Stanovujeme přiměřeně náročné úkoly, které samostatným úspěšným řešením 

pomáhají dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
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 Stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a vedeme žáky k jejich 

dodržování 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě 

 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k uvědomování si svých povinností a zodpovědností za svou domácí 

přípravu  

 Pomáháme pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

 Vyžadujeme dodržování pravidel zdravého životního stylu  

 Poznáváme zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot 

 K ochraně zdraví a života při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech využíváme osvojené postupy spojené s řešením jednotlivých mimořádných 

událostí 

 

Kompetence pracovní 

 Vyžadujeme bezpečné používání laboratorních pomůcek, pravidelnou údržbu               

a zanechávání pomůcek a prostor v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost     

a bezpečný pohyb v učebně   

 Napomáháme k umění kriticky přistupovat k vlastním výsledkům 

 Pomáháme naučit se stanovovat si dosažitelné, ale odpovídající pracovní cíle a kritéria 

hodnocení vlastní práce 

 Vyžadujeme dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 

 



Předmět: Přírodopis     Ročník: 7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 roční období 

 poznávání běžných druhů a vybraných zástupců 

rostlin 

 význam rostlin, využití hospodářsky 

významných rostlin 

 léčivé rostliny, jedovaté rostliny 

 houby jedlé, jedovaté, zásady sběru 

 

 významní zástupci vybraných skupin živočichů 

podle životního prostředí (voda, vzduch, země) 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů, 

hospodářsky významné druhy 

 ochrana přírody a životního prostředí 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 

 

 praktické poznávání přírody 

 exkurze 

 

 

 

 

 

 zapisovat kalendář přírody 

 poznat vybrané druhy rostlin 

 

 poznat vybrané hospodářsky důležité 

rostliny a jejich využití 

 připravit bylinkový čaj 

 poznat některé jedlé a jedovaté houby 

 

 zařadit vybraná zvířata do daného životního 

prostředí 

 

 

 umět pomáhat chránit životní prostředí 

 

 pojmenovat části lidského těla, znát funkci 

životně důležitých orgánů 

 

 na vycházkách využívat získané vědomosti  

 

 

 

ENV - ekosystémy 

 

 

 

PČ  

ENV - lidské aktivity a  

            problémy ŽP 

 

VV 

 

ENV - ekosystémy 

         - základní podmínky             

           života  

         - lidské aktivity a  

           problémy ŽP 

         - vztah člověka k prostředí 
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Zeměpis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Předmět zeměpisu je vyučován jako samostatný předmět od 7. do 10. ročníku 1 hodinu 

týdně. Při výkladu a ověřování znalostí žáků vychází učitel z konkrétní situace ve třídě, 

používá takové metody a formy práce, aby se mohli aktivně zapojit všichni žáci. Vyučovací 

činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o předmět a praktické využití získaných 

vědomostí a zásad bezpečného chování při mimořádných událostech v modelových situacích. 

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně, která je vybavena nejen praktickými pomůckami, 

modely, encyklopediemi a didaktickými hrami, ale i audiovizuální technikou a interaktivní 

tabulí nebo v krajině během výletů. 

 V učebním předmětu zeměpis žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost  

skutečnosti, podstatné  souvislosti mezi stavem přírody a lidských činností, především 

pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vliv lidské činnosti na stav životního prostředí 

a na lidské zdraví. Zeměpisné vzdělávání umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti 

přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, na území ČR, popř. 

v Evropě. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 Vybíráme formy a metody práce, které vedu k efektivnímu učení 

 Upozorňujeme žáky na propojenost získaných poznatků 

 Pomáháme žákům poznatky vyhledávat, třídit, porovnávat, využívat vlastní zkušenosti 

 Seznamujeme žáky s obecně užívanými termíny a symboly, vedeme je k jejich 

praktickému používání  

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vyhledáváme vhodné materiály a pomůcky a vedeme žáky k jejich efektivnímu 

využívání 

 Diskutujeme s žáky o možných řešeních problémů, učíme je kriticky myslet 

 Pomáháme žákům s vyhledáváním potřebných informací, učíme je pracovat s různými 

zdroji 

 Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění ve světě 

 

Kompetence komunikativní 

 Povzbuzujeme žáky k výměně názorů a zkušeností 

 Vytváříme příležitosti pro diskuzi, učíme je naslouchat a respektovat názor druhých  

 Vedeme žáky k interpretaci různých textů, popisu obrazových materiálů, rozvíjíme 

slovní zásobu 
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Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k sebereflexi vytvářením jasných kritérií hodnocení své činnosti a svých 

výsledků 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě, vedeme je k toleranci odlišností 

 Začleňujeme do výuky skupinovou práci, učíme je pomáhat slabším 

 

Kompetence občanské 

 Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel 

 Umožňujeme žákům prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 Vedeme žáky k přijmutí zodpovědnosti za své chování 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce 

 Ukazujeme žákům správné zacházení s technikou 

 Učíme je dodržovat bezpečnostní zásady při pohybu v přírodě (i při mimořádných 

událostech ohrožení života). 

 

 

 



Předmět: Zeměpis    Ročník:  7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 mapa, orientace na mapě podle barev, voda, 

hory, nížiny, světadíly, oceány 

 Česká republika, zeměpisná poloha, sousední 

státy 

 kraje, města, doprava 

 místní region, zeměpisná poloha 

 pozorování terénu v místní krajině 

 

 

 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, 

živelní pohromy, chování a jednání při 

nebezpečí životních pohrom 

 vztah příroda a společnost, zásady ochrany 

přírody a životního prostředí 

 

 

 

 vědět, co je mapa a orientovat se na ní podle 

barev          

 najít na mapě ČR, určit sousední státy, hranice 

 

 najít Prahu, velká a důležitá města ČR, najít a 

seznámit se s městem a místem, kde žije  

 znát druhy dopravy v ČR 

 

 

 dbát na bezpečnost při pohybu ve volné přírodě 

 respektovat pokyny dospělých při nebezpečných 

situacích 

 na vycházkách umět pomáhat chránit přírodu  

 

 

 

 

 

 

 

VV 

 

 

 

MKV - kulturní diferenciace 

          - etnický původ 

 

 

ENV - vztah člověka k prostředí 

 

    

    



 

82 

 

Hudebně dramatická výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Vyučovací předmět HDV se vyučuje ve všech ročnících. 

 

Časová dotace v jednotlivých ročnících: 

1. – 4. ročník – 2 hod. /týden 

5. – 6. ročník – 1 hod. /týden 

7. – 10. ročník – 2 hod./týden 

 

Pro žáky se sluchovým postižením se vzdělávací obsah přizpůsobuje jejich handicapu. 

Zejména u výstupů se přihlíží ke stupni sluchové vady.Očekávané výstupy jsou formulovány 

přibližně, protože není možno předvídat, co bude žák s těžším stupněm mentálního postižení 

schopen v určitém věku zvládnout. Každý žák dosahuje očekávaných výstupů v míře 

odpovídající jeho individuálním možnostem a schopnostem. 

 Obsah předmětu tvoří - vokální, instrumentální, hudebně pohybové, poslechové                   

a dramatické činnosti. Hudebně dramatická výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, 

rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti 

podporují u žáků rozvoj hudebních schopností, individuálních a pohybových dovedností. 

Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků.  

Dramatická výchova pomáhá v rozvoji komunikace i sociálních vztahů. Žáci se dokáží 

vcítit do různých životních rolí a naučit se řešit náročné životní situace. Dramatická výchova 

je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj každého jednotlivce. Rozvíjí komunikativní 

schopnosti verbální i nonverbální povahy, podněcuje tvořivé myšlení, obrazotvornost                     

a nápaditost žáků. Působí na zvládnutí spontánního chování, kontrolu emocí a zvýšení 

sebevědomí. Formou hry dochází k prožívání reálných citů, vztahů a postojů. Hra staví 

na vlastní zkušenosti a může mít u žáka hluboký a trvalý účinek. S různými hudebními                          

i dramatickými aktivitami se žáci setkávají také formou účasti na kulturních a společenských 

akcích ve škole i mimo ni. 

 

Cílem předmětu HDV je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- měl kladný vztah k hudbě a k hudebně pohybovým aktivitám, 

- rozlišoval a poznával různé hudební a nehudební zvuky, 

- poznával některé hudební nástroje podle zvuku i podle názorné ukázky a dokázal 

je pojmenovat, 

- dokázal rytmicky doprovázet zpěv či poslech písní hrou na tělo a na jednoduché 

hudební nástroje, 

- zvládal se soustředěně věnovat poslechu různých hudebních žánrů, znal 

a dokázal zazpívat, zanotovat, vyjádřit znakovým jazykem, či AAK jednoduché 

písně, které má rád, 

- přispět k prevenci sociálně patologických jevů, 

- dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká, 

- využívat verbální a neverbální komunikační prostředky.  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáka k objevování a poznávání všeho, co ho zajímá. 

 Učíme ho pozitivnímu vztahu k umění. 

 Rozvíjíme jeho tvořivé schopnosti a dovednosti. 

 Seznamuje žáky s národním kulturním dědictvím a kulturami jiných národů. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáka k řešení drobných problémů při zpěvu nebo hraní na nástroje na 

základě nápodoby a naučených stereotypů. 

 Využíváme možnost improvizace. 

 Používá nabízené metody, které vedou žáka k aktivitě a zájmu k osvojování učiva. 

 Učíme žáka využívat pomoci pedagoga při řešení problému.   

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáka ke komunikaci s lidmi zvoleným způsobem komunikace (verbálně, 

znakovým jazykem, AAK). 

 Učíme ho vyjadřovat své pocity a názory. 

 Učíme žáka reagovat na verbální i neverbální podněty.  

 
Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáka k navazování vztahů s vrstevníky, spolupráci s nimi. 

 Vedeme ho uplatňovat základní návyky společenského chování. 

 Učíme žáka podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách. 

 Vedeme ho k dodržování obecných pravidel bezpečnosti. 

 Učíme ho rozvíjet své pozitivní lidské vlastnosti (tvořivost, empatii, soucit).  

 

Kompetence pracovní 

 Zapojujeme žáka do přípravy vyučovací hodiny při přípravě pomůcek. 

 Vedeme ho k udržování pořádku, seznamujeme ho se zásadami bezpečnosti při 

pohybových aktivitách s hudbou a tancem. 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Hudebně dramatická výchova                                                                                          Ročník: 1. - 3. ZŠS 

  

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Sluchová, hlasová, dechová a řečová cvičení: 

 seznámení se zvuky (hudební  a nehudební), 

 napodobování hlasů a zvuků, 

 dechová cvičení, nácvik správného držení těla 

při dýchání, 

 reedukační hry, 

 zpívání lidových a umělých písní přiměřeného 

rozsahu. 

 

 

 

 

 

Rytmická cvičení a instrumentální činnosti: 

 rytmická cvičení, rytmus a řeč, 

  hry s říkadly,  

 rytmické hry v kruhu,  

 hra na tělo, tleskání, dupání, bubnování,  

 pochopení a interpretace rytmů podle 

koordinace motorické, zrakové a sluchové, hra 

na jednoduché hudební nástroje (přírodní, 

Orffovy a netradiční). 

 

 

 vnímat, rozlišovat a napodobovat různé hudební 

a nehudební zvuky dle svých individuálních 

schopností, 

 zkoušet jednoduchá dechová cvičení, 

 učit se správně hospodařit s dechem a snažit se 

srozumitelně vyslovovat podle individuálních 

schopností, 

 snažit se určit zdroj zvuku s využitím všech 

smyslů, 

 připojit se ke zpěvu jednoduché melodie, či 

písně, přiměřené jeho hlasovému rozsahu, podle 

svých individuálních schopností, 

 

 

 získat zkušenosti s rytmem, 

 zapojit se do rytmizace jednoduchých říkadel, 

spojovat rytmizovanou řeč s pohybem, 

 napodobovat pohyby a úkony pedagoga,  

 zapojit se do individuální i skupinové hry 

na tělo, tleskání, dupání a bubnování, 

 snažit se o pochopení a interpretaci rytmů podle 

individuálních schopností, 

 užívat při hudebních aktivitách různé hudební 

nástroje přiměřeně svým schopnostem 

a dovednostem,  

 

 

OSV - rozvoj schopností  

           poznávání  

         - psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 

         - sebepoznání, sebepojetí 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 pohybové hry s říkadly a dětskými  

 popěvky, 

 rovný stoj, sed, chůze, uvolnění končetin, 

tleskání, dupání, 

 chůze za doprovodu lidových říkadel, písní, 

 

 spojovat rytmizovanou řeč s pohybem, 

spolupracovat s dětmi,  

 napodobovat pohyb pedagoga, 

 vyjadřovat svůj prožitek z hudby pohybem, 

 propojit rytmus s pohybem, 

 

 

OSV - kreativita 

         - komunikace  
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 pohyb podle jednoduchých rytmických 

doprovodů, 

 pohybový projev podle hudby, nácvik 

improvizace, 

 rozvíjení prostorové orientace, pochopení 

pojmů vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů, 

 hudebně relaxační techniky 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 vnímání výšky, síly, a délky tónu, 

 seznámení se zvuky hudebních 

 nástrojů, 

 recepce melodií a skladeb určených dětem, 

reprodukovaných nebo hraných. 

  

 

DRAMATICKÉ ČINNOSTI 

 

Dramatické hry a cvičení:  

 hry na seznámení se s kolektivem spolužáků, 

vytvoření kamarádských vztahů, společných 

zájmů, spolupráce a důvěry (ve dvojici, ve 

skupině), 

 rozvoj smyslového vnímání, 

 pantomima (činnosti, roční období, životní 

situace, povolání atd.). 

 

Dramatizace a improvizace: 

 dramatizace říkanek, básniček, jednoduchých 

krátkých příběhů, 

 individuální a skupinové improvizace při 

využívání rámcových námětů (škola, nádraží, 

letiště, nemocnice, obchodní dům, ZOO…). 

 reagovat pohybem na hudbu, zkoušet 

improvizaci, 

 snažit se orientovat v prostoru, chápat pojmy 

vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů, 

 vyzkoušet si hudebně relaxační techniky, 

 

 

 

 

 vnímat vlastnosti tónů podle svých 

individuálních schopností, 

 seznamovat se se zvuky hudebních nástrojů, 

 soustředit se na poslech jednoduché krátké 

známé písně či skladby, 

 

 

 

 

 

 

 získat prožitky z dramatických her a cvičení, 

 začlenit se do skupiny žáků, 

 učit se schopnosti smyslového vnímání, 

 zapojit se do pantomimy, 

 

 

 

 

 zkoušet dramatizovat říkanky, básničky,       

jednoduchý krátký příběh, 

 zúčastnit se individuální a skupinové 

improvizace podle svých schopností, 

 

 

 

OSV - psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

MKV - kulturní diferenciace  

            (exotické hudební  

            nástroje, hudba jiných  

            národů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice 

         - kreativita 
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VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 

Sluchová, hlasová, dechová a řečová cvičení: 

 rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, 

mluveného a zpívaného hlasu, 

 rozeznávání tónů (krátkých, dlouhých, vyšších, 

nižších), 

 rozpoznávání tempa (pomalé, rychlé), 

 hospodaření s výdechovým proudem 

při mluvním projevu, 

 cvičení na správné držení těla a hlavy při zpěvu, 

 zpěv lidových a umělých písní přiměřeného 

rozsahu, 

 porozumění obsahu jednoduché písně, dovede 

jej vyjádřit zvoleným způsobem komunikace. 

 

Rytmická cvičení a instrumentální činnosti: 

 rytmus a pohyb, cvičení a hry,  

 pochopení a interpretace jednoduchých rytmů 

podle koordinace motorické, zrakové a 

sluchové, 

 rytmizace říkadel, 

 hra na tělo, tleskání, dupání, bubnování,  

 hra na jednoduché hudební nástroje  (přírodní, 

Orffovy a netradiční), 

 poznávání vybraných rytmických hudebních 

nástrojů.  

 

 

 

 

 rozlišit hudební a nehudební zvuky, mluvený 

a zpívaný hlas podle svých individuálních 

schopností, 

 rozeznat tóny (krátké, dlouhé, vyšší, nižší), 

 rozpoznat tempo (pomalé, rychlé), 

 správně, hospodárně a pravidelně dýchat, 

 provádět cvičení na správné držení těla  a hlavy 

při mluvení a zpěvu, 

 zpívat lidové a umělé písně přiměřeného 

rozsahu, podle svých individuálních schopností, 

 vyjádřit obsah jednoduché písně slovně nebo 

znakovým jazykem, či AAK, 

 

 

 zvládat propojit rytmus s pohybem, 

 snažit se o pochopení a interpretaci 

jednoduchých rytmů podle individuálních 

schopností, 

 snažit se o co nejlepší výslovnost při zpěvu 

a rytmizaci říkadel podle svých individuálních 

schopností,   

 zvládat hru na tělo, tleskání, dupání, bubnování, 

 používat jednoduché hudební nástroje při 

hudebních aktivitách, 

 poznat vybrané rytmické hudební nástroje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 propojení vlastního pohybu s hudbou, 

 pochod podle hudebního doprovodu, 

 pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, 

 pohybový projev podle hudby, improvizace, 

 zapojení se do jednoduchých tanečních her, 

 hudebně relaxační techniky. 

 

 propojit vlastní pohyb s hudbou, 

 pochodovat podle hudebního doprovodu, 

 zvládat pohybové hry s říkadly a dětskými 

popěvky,  

 využívat pohyb spojený s hudbou k vlastní 

improvizaci, vyjádřit prožívání a emoce, 
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 zapojit se do jednoduchých tanečních her, 

 učit se provádět hudebně relaxační techniky, 

 

OSV - kreativita 

         - psychohygiena 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 vnímání výšky, síly, a délky tónu, 

rozpoznávání tempa a rytmu, 

 poslech ukázek vybraných zpěvních hlasů, 

zvuku hudebních nástrojů,  

 recepce melodií a skladeb určených dětem, 

krátké známé písně či skladby (reprodukované, 

živá hudba,..) 

 návštěva hudebního představení pro děti. 

 

 

DRAMATICKÉ ČINNOSTI 

 

Dramatické hry a cvičení:  

 hry na vytváření vztahu v kolektivu 

(kamarádství, spolupráce, budování důvěry…) 

ve dvojicích, ve skupině, 

 Kimovy hry, 

 jednoduchá pantomima (vztahy v rodině, 

ve škole, v různých prostředích a situacích), 

 neverbální komunikace (fyzický kontakt, 

opakování činností po spolužákovi, vyjádření 

emocí, názorů), 

 hry na rozvoj orientaci v daném  prostoru 

(slepecké hry, chůze v prostoru…).  

 

Dramatizace a improvizace 

 dramatizace pohádky, jednoduchého krátkého 

příběhu, typové postavy (princezna, Hloupý 

Honza, kouzelný dědeček…), 

 individuální a skupinové improvizace při 

vyjádření různých prostředí a situací (v přírodě, 

 

 vnímat vlastnosti tónů, rozpoznat tempo 

a rytmus podle individuálních schopností, 

 poslouchat ukázky vybraných zpěvních hlasů, 

zvuku hudebních nástrojů podle individuálních 

schopností, 

 učit se soustředit na poslech jednoduchých 

melodií a skladeb určených dětem, krátké 

známé písně či skladby, 

 navštívit hudební představení určené dětem, 

 

 

 

 

 získat prožitky z dramatických her a cvičení, 

 začlenit se do skupiny žáků, 

 učit se techniky na rozvíjení smyslového 

vnímání, 

 zapojit se do pantomimy a získat nové 

zkušenosti a prožitky, 

 zkoušet využívat prostředky neverbální 

komunikace, 

 učit se orientovat v daném prostoru, 

 

 

 

 

 ztvárnit dramaticky pohádku, jednoduchý 

krátký příběh, typovou postavu, 

 zúčastnit se individuální a skupinové 

improvizace podle individuálních schopností, 

 prohlubovat své tvořivé schopnosti, fantazii, 

 

 

 

MKV - kulturní diferenciace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice 

         - mezilidské vztahy   

 

 

 

 

OSV - komunikace 

         - rozvoj schopnosti  

           poznávání 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

         - rozvoj kooperace a  

           kompetice 

         - sebepoznání a sebepojetí 
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v obchodě, na dovolené, u lékaře…),  

 tvořivé hry s předměty (zástupný předmět, 

obrázky, loutky, kostýmy),  

 návštěva divadelního představení, pohádky. 

 

 soustředit se na sledování představení, chápat 

a prožívat jeho děj 
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VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 

Sluchová, hlasová, dechová a řečová cvičení: 

 rytmická cvičení, rytmizace říkadel, 

 fonační a intonační cvičení (napodobování hlasů 

a zvuků),  

 zřetelná výslovnost,  

 upevňování správných pěveckých návyků, 

 hlasová hygiena, 

 nácvik správného dýchání, 

 interpretace vybraných lidových a umělých 

písní, 

 vyjádření obsahu písně. 

 

 

 

 

 

Rytmická cvičení a instrumentální činnosti: 

 rytmická cvičení, rytmizace říkadel, 

hra na tělo, 

 doprovod písní hrou na rytmické hudební 

nástroje, 

 znalost a používání nástrojů Orfffova 

instrumentáře,  

 seznámení s hudebními pojmy (nota, notová 

osnova, hudební klíč). 

 

 

 

 zvládat rytmická cvičení a rytmizaci říkadel, 

 provádět fonační a intonační cvičení, 

 zvládat správné dýchání a výslovnost při zpěvu 

i mluveném projevu podle svých individuálních 

schopností a dovedností,   

 upevňovat pěvecké návyky podle individuálních 

schopností a dovedností, 

 znát zásady hlasové hygieny, 

 provádět nácvik správného, hospodárného 

a pravidelného dýchání, 

 interpretovat vybrané, vzhledem k individuální 

úrovni a schopnostem zvládnutelné lidové a 

umělé písně, 

 vyjádřit obsah písně slovně nebo znakovým 

jazykem, či AAK, 

 

 zvládat rytmická cvičení, rytmizaci říkadel, hru 

na tělo, 

 doprovázet písně na rytmické hudební nástroje 

podle individuálních schopností a dovedností,              

 poznat a používat nástroje  Orfffova 

instrumentáře, 

 seznámit se s danými hudebními pojmy, 

 

 

 

 

OSV - psychohygiena 

         - kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita  

 

 

         - rozvoj schopnosti  

           poznávání 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 hudebně pohybové hry, 

 improvizovaný pohyb podle hudby, 

 základní taneční kroky jednoduchých tanců, 

 využití prvků muzikoterapie, relaxačních 

technik.  

 

 zapojit se  do hudebně pohybových her, 

 využívat improvizovaný pohyb podle  hudby 

k vyjádření prožívání a emocí, 

 zvládat základní kroky jednoduchých tanců, 

 zúčastnit se muzikoterapeutických  cvičení, 

technik a, relaxace, 

OSV - kreativita  

         - kooperace a kompetice 

         - psychohygiena 

 



Předmět: Hudebně dramatická výchova                                                                                          Ročník: 7. - 10. ZŠS  

  

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

90 

 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 rozpoznávání vybraných hudebních nástrojů 

a jejich zvuků, 

 poslech písní a skladeb různých hudebních 

žánrů, 

 poslech vybraných ukázek našich           

i zahraničních skladatelů a interpretů,  

 seznámení s významnými vybranými hudebními 

skladateli. 

 

DRAMATICKÉ ČINNOSTI 

 

Dramatické hry a cvičení:  

 hry na budování dynamiky v kolektivu (vztahy, 

komunikace, role, spolupráce, budování 

důvěry), 

 pantomima (mezilidské vztahy, konfliktní 

situace…), 

 neverbální komunikace (rozhovor, popis 

předmětu, děje, vyjádření emocí), 

 hry na poznávání sama sebe, svých možností. 

 

Dramatizace a improvizace: 

 dramatizace jednoduchých situací skutečných i 

smyšlených(ze života zvířat, lidí),  

 individuální a skupinové improvizace 

vybraných témat (mezilidské vztahy, dokončení 

příběhů a situací…)  

 hry na posilování empatie,   

 tvořivé hry s předměty (zástupný předmět, 

obrázky, masky,kostýmy), 

 návštěva divadelního představení, (pohádky, 

příběhu, pověsti ….). 

 

 rozpoznat vybrané hudební nástroje a jejich 

zvuky podle individuálních schopností, 

 dokázat se soustředit na poslech písní a skladeb 

různých hudebních žánrů podle individuálních 

schopností, 

 soustředit se na poslech ukázek našich 

i zahraničních skladatelů a interpretů, podle 

individuálních schopností, 

 seznámit se s  významnými hudebními 

skladateli, 

 

 

 

 spolupracovat na vytváření skupinové 

dynamiky, 

 vyjádřit pantomimou mezilidské vztahy  

a situace podle individuálních schopností, 

 využívat k vyjádřování prostředky neverbální 

komunikace, 

 učit se poznávat sebe sama, své možnosti, 

 

 

 využívat tvořivost a fantazii při dramatickém 

ztvárnění situací, 

 zúčastnit se individuální a skupinové 

improvizace podle svých individuálních 

schopností, 

 posilovat své empatické cítění, 

 prohlubovat své tvořivé schopnosti, 

 soustředit se na sledování představení, chápat, 

prožívat a vyjádřit jeho děj. 

 

 

 

 

OSV - rozvoj poznávacích  

           schopností  

         - seberegulace a  

           sebeorganizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

         - sebepoznání a sebepojetí            

         - poznávání lidí  

         - mezilidské vztahy 

 

 

 

OSV - řešení problémů a  

           rozhodovací dovednosti  

         - hodnoty, postoje,  

           praktická etika 

         - kreativita 

ENV - vztah člověka k prostředí 

         - lidské aktivity a  

           problémy ŽP (vhodné a  

           nevhodné chování  

           v přírodě – dramatizace) 
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Výtvarná výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

 Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmětv 1. až 10. 

ročníku. V 1. až 6. ročníku 2 hodiny týdně, v 7. až 10. ročníku 1 hodina týdně. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmů o výtvarné umění 

- vede k porozumění základních pojmů ve výtvarné výchově 

- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 

- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, 

cítění, poznávání. 

 

 Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech 

vzdělávacích oblastí.  

 

V 1.–3.ročníku, 4.-6. ročníku a 7.-10.ročníku je učivo uváděno pro celé období souhrnně. 

Vyučující zpracovává náplň učiva v jednotlivých ročnících v ročních plánech. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Žáky vedeme k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných 

problémů 

 Snažíme se přimět žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

 Žádáme po žácích, aby využívali poznatky v dalších výtvarných činnostech 

 Chceme po žácích, aby zaujímali a vyjadřovali svůj postoj k vizuálně obraznému 

vyjádření 

 Vedeme žáky, aby rozuměli obecně používaným termínům v oblasti výtvarné výchovy 

 Snažíme se, aby žáci měli intenzivní prožitky z oblasti kultury  

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

 Chceme, aby žáci samostatně kombinovali vizuálně obrazné elementy k dosažení 

obrazných vyjádření 

 Předkládáme žákům dostatečné množství estetických zážitků, které vede 

k různorodosti názorů  

 Snažíme se, aby žáci uměli obhájit vlastní názor a vyjádřit se i dalším problémům 

 

Kompetence komunikativní 



 

92 

 

 Chceme, aby se žáci zapojovali do diskuze 

 Vedeme žáky k tomu, aby pojmenovávali vizuálně obrazné elementy, porovnávali je, 

uměli ocenit vizuálně obrazná vyjádření 

 Snažíme se, aby žáci respektovali názor jiných 

 Vedeme žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

 Poskytujeme žákům dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

 Snažíme se, aby žáci uměli tvořivě pracovat ve skupině 

 Vedeme žáky ke kolegiální pomoci 

 Žádáme žáky, aby respektovali různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření a měli 

možnost alternativního přístupu 

 Vysvětlujeme a budujeme u žáků zásady slušného chování na kulturních akcích 

 Na základě respektování názorů  žáka budujeme sebevědomí žáka 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k tomu, aby užívali samostatně vizuálně obrazné techniky 

 Vysvětlujeme žákům,aby dodržovali hygienická a bezpečnostní pravidla 

 Snažíme se, aby žáci uměli využít své návyky a znalosti v další praxi 

 Učíme žáky, jak správně používat výtvarné potřeby,jak o ně pečovat, jak ochraňovat 

své zdraví při práci s nimi 

 

Kompetence občanské 

 Snažíme se, aby žáci chápali a respektovali estetické požadavky na životní prostředí 

 Pomáháme žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

 Vedeme žáky k tomu, aby uměli respektovat, chránit a oceňovat tradice a kulturní 

historické dědictví 

 Vysvětlujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, učíme smyslu pro kulturu 

 Zapojujeme žáky aktivně do kulturního dění 

 

 

 

 



 

Předmět: Výtvarná výchova    Ročník: 1. - 3. ZŠS  

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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RECEPTIVNÍ ČINNOST 

 vnímání 

 porovnávání 

 hodnocení tvůrčí činnosti 

 

 

PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI 

 rozvíjení grafomotoriky  

 celkové seznámení s výtvarnými technikami: 

 kresba (pero, dřívko, štětec, tužka) 

 malba (vodové barva, tempery) 

 kombinované techniky   

 koláž  

 netradiční prostředky a jejich kombinace 

 poznávání základních barev a jejich různé 

 užívání 

 hry s barvou, poznávání vlastností barev, 

 výtvarné využití vzniklých nahodilostí 

 plastická a prostorová tvorba – spontánní hry 

 s různými materiály 

 prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností 

ve třídě i ve škole 

 

 

 

 

 

 zvládnout základní dovednosti pro výtvarnou 

činnost 

 

 

 

 

 rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, 

barvy, tvary 

 

 

 

 rozpoznávat prvky vizuálněobrazného vyjádření 

(linie, tvary, objemy,barvy, objekty), 

porovnávat je a třídit 

 

 

 spoluorganizovat vlastní výtvarnou práci. 

 

 

 zvládnout základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopnosti  

           poznávání (vnímání  

           smyslových vjemů  

           a jejich výtvarný  

           záznam) 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopnosti  

           poznávání 

         - kreativita 

 

 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice  

           (práce v realizačním  

           týmu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Výtvarná výchova    Ročník: 4. - 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

  Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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RECEPTIVNÍ ČINNOSTI 

 vnímání 

 porovnávání 

 hodnocení tvůrčí činnosti 

 

PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI 

 další rozvíjení grafomotoriky 

 rozvíjení malby a kresby tradičními 

i netradičními prostředky 

 základní kompoziční principy 

 rozvíjení prostorového vidění, cítění 

a vyjadřování, práce s přírodninami 

 výtvarné dotváření přírodnin  

 monotypy, otisky přírodních prvků na papír 

nebo do plastických materiálů, práce 

s temperovými barvami 

 frotáže, frotáže přírodních prvků a materiálů 

na papír, použití frotáží v kompozici 

 dekor ve výtvarném projevu, řešení úkolů 

dekorativního charakteru v ploše tiskátky, 

improvizovanými tiskátky z přírodnin 

(brambory atd.) 

 kresba  

 kresba tuší a tužkou 

 malba  

 malba akvarelovými a vodovými barvami. 

 experimentální činnosti.   

 prostorové vytváření, vytváření jednoduchých 

plastik, tvarů a objektů z modelčiny, těsta 

popřípadě z hlíny 

 hry s barvou, poznávání vlastností barev, práce 

s náhodou a improvizací jako s námětem 

výtvarné práce 

 

 

 

 vnímat a porovnávat výsledky běžné produkce 

 

 

 

 procvičovat kresebné techniky 

 umět zachytit jednoduché tvary 

 rozlišovat, porovnávat, třídit linie, barvy a tvary 

 osvojit zákonitosti prostorového vnímání (co je 

vpředu a co je vzadu)  

 seznámit se s výtvarnými postupy  

 rozvíjet si výtvarný jazyk 

 procvičovat výtvarné techniky 

 uvědomovat si vztahy mezi barvou, povrchem a 

obrysem 

 procvičovat míchání barev  

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností  

           poznávání 

 

 

 

PRV, PŘ 

 

 

JJK 

 

OSV - kreativita  

 

PRV, PŘ 

 

 

M (používání základních prvků 

– čtverec, trojúhelník, kruh, 

obdélník.) 

 

 

ENV - ekosystémy 

         - vztah člověka k prostředí 

           (využití přírodnin a  

            přírody jako  

            inspiračního zdroje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Výtvarná výchova    Ročník: 7. - 10. ZŠS  

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

 Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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RECEPTIVNÍ ČINNOSTI 

 vnímání 

 porovnávání 

 hodnocení tvůrčí činnosti 

 

 

PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI 

 pokračování v rozvoji grafomotoriky 

 rozvoj estetického vnímání, výtvarné umění 

v okolí žáků 

 kompozice, kresba učitelem vytvořeného 

jednoduchého zátiší, provádět v různých 

kresebných technikách (pero a tuš, tužka, 

barevné křídy) 

 písmo, práce s písmem, jeho použití, jeho 

sdělovací, výrazová a estetická funkce, písmo 

kreslené, plošné, stříhané, vytrhávané, 

vykrojované atd.  

 malba a kompozice, malba učitelem 

vytvořeného jednoduchého zátiší  

 barevné plochy, provádět v různých 

malířských technikách (akvarel, tempera) 

 výtvarné dotváření přírodnin  

 monotypy, otisky přírodních prvků na papír 

nebo do plastických materiálů 

 práce s temperovými barvami 

 plošné dekorativní kompozice 

 mozaika, použít přírodniny, papírové útržky 

 frotáže, frotáže přírodních prvků a materiálů 

na papír, použití frotáží v kompozici, 

spontánní hry s frotážemi různých materiálů, 

vytváření koláží pomocí frotáží 

 

 

 

 

 vnímat a porovnávat výsledky běžné a 

umělecké produkce  

 

 

 

 

 zvládnout základy kresebné techniky, 

prostorové vnímání (co je vpředu a co je 

vzadu), zachycení jednoduchých tvarů 

 zvládnout základy malby  

 rozvíjet svůj výtvarný jazyk 

 zvládnout základy práce s barvami 

 zvládnout základy výtvarné techniky  

 zvládnout základy výtvarné techniky, vazba 

dekoru na tvar, výtvarný prostor a vlastní 

vztah k němu 

 seznámit se s vlastnostmi materiálů  

 procvičovat kresebné techniky 

 rozvíjet kreativitu 

 spontánně se výtvarně projevit  

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností  

           poznávání 

JJK 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

            života 

 

M - geometrie  

 

OSV - kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ 

 

 

 

 

 

M - geometrie (kruh, čtverec, 

prostorový útvar) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Výtvarná výchova    Ročník: 7. - 10. ZŠS  

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

 Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 dekor ve výtvarném projevu. Řešení úkolů 

dekorativního charakteru v ploše 

 kresba tužkou, uhlem, rudkou, práškovými 

pastely, voskovými pastely, perem, špejlí, 

dřívkem a tuží. Vést jistou čáru s použitím 

různých materiálů. Kreslit na různé povrchy 

 malba na volné téma akvarelovými a 

vodovými barvami, malba na celou plochu 

papíru, použití čistých i míchaných barev 

 prostorové vytváření jednoduchých plastik, 

tvarů a objektů z plasteliny, těsta popřípadě 

z hlíny  

 experimentální výtvarné techniky 

 proškrabávaná kresba, práce s klovatinou, 

lepená kresba, skupinová kresba, vaječná 

tempera, používání sprejů 

 -modelování a prostorové vytváření, zpracovat 

modelovací materiál stiskem, slepováním, 

válením apod. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ - živá i neživá příroda 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - lidské aktivity a  

            problémy ŽP  

         - ekosystémy (jako zdroj  

            inspirace) 

         - vztah člověka  

           k životnímu prostředí  
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Výchova ke zdraví 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují  

hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se 

odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

- získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování 

preventivních činností podporujících zdraví 

- dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví 

- rozpoznání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví 

- odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím  

 

 

Organizační a časové vymezení:  

 

 Předmět se vyučuje v kmenových učebnách, využívají se názorné a praktické 

pomůcky, knihy, encyklopedie, práce s počítačem a internetem, exkurze. 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je vyučován v 9. a 10. ročníku jednu hodinu 

týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k využívání informací v praktickém životě 

 Pomáháme žákům chápat obecně používané termíny, znaky a symboly 

 Vedeme k vytváření si komplexního pohledu na zdraví člověka 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k hledání vlastního postupu při řešení problémů, vedeme je k dosažení 

cílů  

 Vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o radu a řídit se jí 

 Vedeme žáky k tomu, aby dokázali přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo 

jiné osoby 
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Kompetence komunikativní 

 Napomáháme spolupráci při řešení úkolů ve skupině  

 Podněcujeme žáky při společné práci ke komunikaci způsobem, který umožní 

spolupráci a tak i dosažení společného cíle  

 Vedeme žáky k tomu, aby rozuměli obsahu jednoduchého sdělení a přiměřeně na něj 

reagovali 

Kompetence sociální a personální 

 Stanovujeme přiměřeně náročné úkoly, které samostatným řešením pomáhají 

dosahovat pocitu sebeuspokojení  

 Stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a vedeme žáky k jejich 

dodržování 

 Žáci navazují a udržují vztahy s vrstevníky 

 Vytváříme tvůrčí a příjemnou atmosféru ve třídě 

 Žáci rozpoznají nevhodné a rizikové chování, uvědomují si jeho možné důsledky 

 U žáků posilujeme sebeovládání 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k uvědomování si svých povinností a zodpovědností za svou domácí 

přípravu  

 Vedeme žáky k respektování pravidel soužití, k poznávání základních práv a 

povinností občanů 

 Pomáháme pochopit základní ekologické souvislosti  a  environmentální problémy  

 Vyžadujeme dodržování pravidel zdravého životního stylu a podílení se na ochraně 

životního prostředí 

Kompetence pracovní 

 Vyžadujeme bezpečné používání pomůcek, údržbu a zanechávání pomůcek a prostor 

v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost a bezpečný pohyb v učebně   

 Napomáháme k umění kriticky přistupovat k vlastním výsledkům 

 Vyžadujeme dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 

 

 

 



Předmět: Výchova ke zdraví    Ročník: 9. - 10. ZŠS  

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

 Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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1. Vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, 

láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství  

 vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, 

vrstevnické skupiny 

 dětství, puberta, dospívání, tělesné změny 

 sexuální dospívání, prevence rizikového 

sexuálního chování, antikoncepce, těhotenství 

 civilizační choroby, zdravotní rizika, 

preventivní a lékařská péče 

 

2. Výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, 

vliv životních podmínek a způsobu stravování na 

zdraví, specifické druhy výživy 

 tělesná hygiena, zásady osobní a intimní 

hygieny, otužování, význam  pohybu 

pro zdraví 

 režim dne 

 relaxační techniky 

 

3. Ochrana před přenosnými a nepřenosnými 

chorobami, chronickým onemocněním a úrazy, 

bezpečné způsoby chování 

 nemoci přenosné pohlavním i nepohlavním 

stykem, HIV/AIDS, hepatitidy 

 preventivní a lékařská péče 

 chování v situacích úrazu a život ohrožujících 

stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 

pracovišti, v dopravě) 

 

4. Skryté formy a stupně individuálního násilí 

a zneužívání, sexuální kriminalita, šikana a jiné 

projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, 

komunikace se službami odborné pomoci – 

praktické dovednosti 

 

 

 vědět o významu dobrého soužití s lidmi 

ve svém okolí, mezi vrstevníky i členy rodiny 

 chápat základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím 

 respektovat svůj zdravotní stav i zdravotní 

stav svých vrstevníků, umět vyjádřit své 

zdravotní problémy a potíže 

 

 

 

 

 znát a uplatňovat správné stravovací návyky 

 v rámci svých možností dodržovat 

a uplatňovat zásady správné výživy 

 

 

 

 

 

 obezřetně se chovat v sociálním kontaktu 

s vrstevníky i neznámými lidmi 

 v konfliktních a krizových situacích vědět, kde 

může vyhledat pomoc 

 

 

 

 

OSV - sebepoznání a sebepojetí 

         - seberegulace a  

           sebeorganizace 

         - psychohygiena 

         - poznávání lidí 

         - mezilidské vztahy 

         - řešení problémů a  

           rozhodovací dovednosti  

         - hodnoty, postoje,  

           praktická etika  

 

 

MKV - kulturní diference 

          - lidské vztahy 

          - etnický původ 

          - multikulturalita 

          - princip sociálního smíru  

            a solidarity     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

 

 

 

 

 

 

Pod vedením učitele 

a rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Předmět: Výchova ke zdraví    Ročník: 9. - 10. ZŠS  

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení 

by měl: 

 Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi 

 

 

6. Zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek 

 

 

7. Ochrana člověka při mimořádných událostech 

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

 bezpečné prostředí ve škole 

 ochrana zdraví při různých činnostech 

 ochrana člověka za mimořádných situací 

 

 vědět, kde najde pomoc při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy 

 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám 

brutality a násilí 

 

 

 vědět, že užívání psychoaktivních látek vede 

k poškozování zdraví 

 

 

 znát a používat důležitá telefonní čísla v případě 

potřeby pomoci 

 řídit se pokyny odpovědných osob při 

mimořádných situacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice 
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Tělesná výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Předmět tělesná výchova je realizován v 1.-3. ročníku, 4.-6. ročníku, 7.-10. ročníku po 3 

hodinách týdně. 

Vzdělávací obsah je zaměřen na 3 okruhy: 

 činnost ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a 

intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry, zdravotně zaměřené činnosti na 

správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační, 

psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení, hygiena při TV 

 činnost ovlivňující úroveň pohybových schopností – pohybové hry, pohybové hry 

s různým zaměřením a využitím tradičního a netradičního náčiní, bez náčiní, 

motivační, tvořivé a napodobivé hry, základy gymnastiky, základy atletiky, základy 

sportovních her, hry s upravenými pravidly, plavání, turistika a pobyt v přírodě 

 činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, smluvené povely a signály, 

znaky, organizace při TV, zásady sportovního jednání a chování, zjednodušená 

pravidla osvojovaných pohybových činností a her 

Pro pohybové vzdělávání je důležitá i korekce zdravotních omezení, která se realizuje jednak 

v povinné tělesné výchově, jednak ve zdravotní tělesné výchově 

 

 

V 1.–3 .ročníku, 4.-6. ročníku a 7.-10. ročníku je učivo uváděno pro celé období 

souhrnně. Vyučující zpracovává náplň učiva v jednotlivých ročnících v ročních plánech. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k tělesné výchově 

 Vedeme žáky své dovednosti používat v běžném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Uplatňujeme zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 

 Řešíme problémy v souvislosti s nesportovním chováním 

 Učíme děti adekvátně reagovat při situaci úrazu (sebe samého, spolužáka) 

 Dodáváme žákům sebedůvěru, dle potřeby v činnostech žákům pomáháme 

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytvoření vztahů, 

potřebných k plnohodnotnému soužití a spolupráci s ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

 Navozujeme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině 

 Umožňujeme žákům podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 Vedeme žáky k uvědomování si sama sebe a respektování ostatních 



 

102 

 

 

Kompetence občanské 

 Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 Vedeme žáky k porozumění jednotlivým pokynům a reagovat na ně 

 Učíme žáky přiměřeně vyjádřit své emoce, ovládat své chování 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k dodržování pravidel ve sportu, ale i životě 

 Učíme žáky užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

 Zpracováváme a prezentujeme naměřené výkony 

 

 



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  1. – 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Činnosti ovlivňující zdraví 

 

 význam pohybu pro zdraví 

 pohybový režim, délka a intenzita pohybu, 

spontánní pohybové hry 

 zdravotně zaměřené činnosti, správné 

držení těla, průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, 

psychomotorická, dechová a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech, vhodné oblečení a obutí 

 bezpečnost při pohybových činnostech 

v různém prostředí 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

 

Pohybové hry 

- pohybové hry s různým zaměřením 

- pohybové hry s využitím tradičního a 

netradičního náčiní, bez náčiní 

- motivační, tvořivé a napodobivé hry 

 

Gymnastika 

- průpravná cvičení pro jednoduchá 

akrobatická cvičení 

- cvičení s náčiním a na vybraném 

nářadí 

 

Rytmická a kondiční cvičení 

- vyjádření rytmu pohybem 

 

Atletika 

 

 

 zvládat pohybovou činnost dle individuálních   

schopností žáka 

 umět se zapojit do hry 

 dodržovat správné držení těla a zvládat 

průpravná cvičení 

 dodržovat základní zásady bezpečnosti při   

pohybových činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových 

aktivitách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 

 

 

 

 

 

 zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou  

činnost 

 

 

 

 učit se reagovat na rytmus  

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností poznávání 

  - sebepoznání a sebepojetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  1. – 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 

 

104 

 

průpravné atletické činnosti, varianty 

- chůze, běhy na krátké vzdálenosti 

- skok do dálky, hod míčkem 

 

Sportovní hry 

- průpravné hry 

- základní manipulace s míčem či jiným 

herním náčiním odpovídající velikosti 

a hmotnosti 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

- chování v přírodě, ochrana přírody, 

chůze v terénu 

 

Plavání – zařazeno v závislosti na podmínkách 

školy 

- hygiena plavání 

- adaptace na vodní prostředí, hry ve 

vodě 

 

Pobyt v zimní přírodě 

- hry na sněhu, na ledě 

- bezpečnost pohybu v zimním období 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 

 organizace při TV, základní organizační 

činnosti 

 komunikace při TV 

 - pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností a her 

 mít osvojeny základní pohybové lokomoce,  

 dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

 

 

 

 uchopit a předat míč spolužákovi nebo 

učiteli 

 

 

 

 znát základní zásady chování v přírodě a  

  dodržovat je 

 

 

 zbavit se strachu z vodního prostředí, naučit 

se ve  

  vodě bezpečně pohybovat 

 

 

 

 respektovat zvláštnosti pohybu na sněhu a 

ledu 

 

 

 

 

 

 reagovat na základní pokyny a povely  

  k osvojované činnosti 

 - zvládat základní pravidla velmi 

jednoduchých  

  her 

    



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  4. – 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Činnosti ovlivňující zdraví 

 příprava organismu před pohybovou 

činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

a uvolňovací cvičení 

 rozvoj rychlostních, vytrvalostních, 

silových a koordinačních schopností 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

 

Pohybové hry 

- motivační, tvořivé a napodobivé hry 

 

Gymnastika 

- základy gymnastiky 

- cvičení s náčiním a na vybraném 

nářadí 

 

 

Rytmická a kondiční cvičení 

- sladění jednoduchého pohybu 

s hudbou 

- jednoduché tanečky 

 

Atletika 

- vytrvalostní běh dle schopností žáků 

- procvičování krátkého běhu 

- skok do dálky, hod míčkem 

 

Sportovní hry 

- základní herní činnosti jednotlivce 

- hry s upravenými pravidly 

 

 

 

 zvládat podle pokynů základní přípravu 

organismu před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po ukončení činnosti 

 zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový 

projev a správné držení těla 

 

 

 

 

 

 dodržovat pravidla her 

 aktivně se zapojovat do her 

 

 zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový 

projev a správné držení těla 

 podle pokynu uplatňovat v pohybovém 

režimu korektivní cvičení v souvislosti s 

vlastním zdravotním oslabením 

 

 zvládnou jednoduchý tanec 

 

 

 

 

 rozvíjet základní pohybové dovednosti podle 

svých pohybových možností a schopností 

 

 

 

 využívat osvojené pohybové dovednosti při 

hrách a soutěžích 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

       - kreativita 

 

 

 

 

 

ENV - lidské aktivity a problémy ŽP 

 

 

 

 

 

 



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  4. – 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Turistika a pobyt v přírodě 

- chování v přírodě, chůze v terénu 

- ochrana přírody 

 

Plavání – zařazeno v závislosti na podmínkách 

školy 

- základní plavecké dovednosti 

- aquagymnastika 

 

Pobyt v zimní přírodě 

- základní techniky pohybu a jízdy na 

saních a  bobech 

- základy lyžování 

- bezpečnost při jízdě na saních, bobech 

a lyžích 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností a her 

 zásady sportovního jednání a chování 

 fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 umět se pohybovat v nenáročném terénu 

 vědět, jak se chovat šetrně k přírodě 

 

 

 získat základní plavecké dovednosti, 

splývání, potápění 

 zvládnou jeden plavecký styl 

 

 ovládat saně, boby 

 bezpečně sjet pluhem na lyžích, řídit směr, 

zastavit 

 bezpečný pohyb po svahu či terénu 

 

 

 

 

 rozumět základním termínům tělocvičné 

terminologie a reagovat na pokyny 

k provádění vlastní pohybové činnosti 

 dodržovat pravidla soutěží 

 uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady 

pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti 

 



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Činnosti ovlivňující zdraví 

 

 význam pohybu pro zdraví, pohybový 

režim, pohybové aktivity 

 rozvoj rychlostních, vytrvalostních, 

silových a koordinačních schopností 

 prevence a korekce svalových dysbalancí, 

průpravná, kondiční, koordinační, 

koncentrační a postřehová cvičení, cvičení 

ke správnému držení těla a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

 

Pohybové hry 

- hry s netradičními pomůckami 

- hry s různým zaměřením 

 

Gymnastika 

- cvičení s náčiním a vybraném nářadí 

- kondiční cvičení s hudbou, rytmickým 

doprovodem 

 

Atletika 

- rychlý běh, technika startu 

- vytrvalý běh 

- základy štafetového běhu 

- skok do dálky 

- hod míčkem, granátem 

 

Sportovní hry 

- sportovní hry s upravenými pravidly 

 

 

 usilovat o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o zdokonalování 

základních lokomocí a pohybových 

dovedností 

 cíleně se připravit na pohybovou činnost 

 využívat základní kompenzační a relaxační  

techniky 

 znát zásady ošetření drobných poranění, 

umět požádat o pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 zvládat techniku některých netradičních her 

 

 

 

 zvládat v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  

 orientovat se na žíněnce a na nářadích 

 zapojit se do kolektivních cvičení s hudbou 

 

 

 zvládat v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

 

OSV - řešení problémů a rozhodovací  

           dovednosti 

  - seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV- vztah člověka k prostředí 

 

 



Předmět:Tělesná výchova    Ročník:  7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Plavání – zařazeno v závislosti na podmínkách 

školy 

- prvky zdravotního plavání 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

- základní poznatky turistiky 

- přesun a chůze terénem 

- turistické dovednosti táboření 

- ochrana přírody 

 

Pobyt v zimní přírodě 

- základní techniky jízdy na lyžích, na 

sáňkách a bobech 

- pobyt v zimní přírodě 

- bezpečnost pohybu v zimní horské 

krajině a při pohybových aktivitách na 

sněhu 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 komunikace  při TV, smluvené povely, 

signály a znaky 

 historie a současnost sportu, významné 

sportovní soutěže 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností, základní pravidla her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát a respektovat pravidla pobytu v přírodě 

 umět se bezpečně pohybovat 

 ovládat základní turistické dovednosti 

 

 

 

 

 znát nebezpečí hor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu či  

kolektivních hrách 

 sledovat určené prvky pohybové činnosti a  

výkony 



 

109 

 

Pracovní činnosti 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Vyučovací předmět Pracovní činnosti je jedním ze stěžejních předmětů ve vzdělávání 

žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které vedou 

žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých 

oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických 

schopností, manuálních dovedností a návyků žáků. Přispívá tak zapojení do každodenního 

života a umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností. 

 Žáci se učí samostatně pracovat i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se 

s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast je 

realizována v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do desátého ročníku. 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání od prvního 

do desátého ročníku. 

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy: 

- Sebeobsluha 

- Práce s drobným materiálem 

- Práce s technickým materiálem 

- Práce montážní a demontážní 

- Pěstitelské práce 

- Práce v domácnosti 

 

 Předmět pracovní výchova je vyučován ve třídách, v dřevodílně, multifunkční 

místnosti, cvičné kuchyňce a na školní zahradě. Důležitou formou výuky jsou vycházky, 

exkurze. Žáci mají možnost využívat nabídky vzdělávacích programů ekologického centra 

Sluňákov., centra Iris v Prostějově, Lesní pedagogiky a interaktivní muzeum vědy – Pevnost 

poznání v Olomouci. 

 

 

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících: 

 

 1. ročník  -  4. ročník           3 hod./ týden 

 5. ročník                               4 hod./týden 

 6. ročník  - 8. ročník            5 hod./týden 

 9. ročník  - 10. ročník          6 hod./týden  

 

 Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k: 

 Rozvoj motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních 

dovedností a návyků z různých pracovních oblastí  

 Zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou 
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 Pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům  

 Porozumění pojmům, návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci, 

zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit nejrůznější praktické situace  

 Práci kolektivu a odpovědnosti za své společenské výsledky práce  

 Osvojení dovednosti při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, 

pomůckami a drobným nářadím 

 Přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů 

 Poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití 

volného času 

 Orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků 

a dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění  

 Dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci  

 

 

V 1. – 3. ročníku, 4. - 6. ročníku a 7. - 10. ročníku je učivo uváděno pro celé období 

souhrnně. Vyučující zpracovává náplň učiva v jednotlivých ročnících v ročních plánech. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení  

 Seznamujeme žáky s pracovními nástroji, nářadím a pomůckami pro práci v běžném 

životě  

 Vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 

pracovních oblastí  

 Zadáváme úkoly, které umožňují volbu různých pracovních postupů 

 Vedeme žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou  

 Pozorujeme pokroky u všech žáků  

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učíme žáky plnit úkoly dle pracovních postupů  

 Předkládáme problémy s více řešeními 

 Zajímáme se o náměty, které rozvíjejí žákovu tvořivost 

 Vedeme k uplatňování vlastních nápadů  

 

Kompetence komunikativní  

 Vedeme žáky k užívání správné terminologie 

 Učíme popis postupů práce, nástrojů, nářadí a pomůcek  

 

Kompetence sociální a personální 

 Organizujeme činnosti ve skupinách, vytváříme podmínky pro kolektivní práce 

 Vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci  

 

Kompetence občanské  

 Seznamujeme s pravidly při práci  

 Vedeme k úctě ke kulturním tradicím, historickému dědictví a uměleckým dílům  

 Vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování  

 Dodáváme žákům sebedůvěru  
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Kompetence pracovní  

 Učíme žáky plnit hygienická pravidla a bezpečnost při práci  

 Vedeme k správnému používání nástrojů, vybavení a materiálů  

 Dodržujeme správné technologické postupy a pravidla 

 Působíme na žáky, aby chránili své zdraví, zdraví druhých i životní prostředí  

 Vedeme srozumitelnými pokyny ke stanovenému cíli v co nejlepší kvalitě i uplatnění 

svých znalostí v praxi  



Předmět: Pracovní činnosti    Ročník:  1. – 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Sebeobsluha 

 základní hygienické návyky, osobní hygiena 

 svlékání a oblékání oděvu a obuvi 

 ukládání a čištění oděvu a obuvi 

 péče o osobní věci, uklízení  a  ukládání 

osobních věcí 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem  

 vlastnosti různých materiálů  

nitě, šňůrky, korálky, suché plody, 

modelovací hmota, hlína, modurit, těsto, 

papír, kartón, lepidlo  

 funkce a využití pracovních pomůcek a 

nástrojů 

nůžky, jehla, špachtle, nůž, modelovací 

podložky, formičky, pravítko, šablony, 

tiskátka,  

 jednoduché pracovní operace a postupy  

měření, stříhání, vystřihování, řezání, 

ohýbání, stáčení, lisování, slepování, 

spojování, navlékání, nalepování, třídění 

korálků a plodů, práce s modelovacími 

hmotami, vytváření základních tvarů  

 lidové zvyky  

výrobky u příležitosti Vánoc, Velikonoc  

 bezpečnost a hygieny práce  

pořádek na pracovišti  

 

 

Práce montážní a demontážní   

 plošné a prostorové stavebnice,  

 

 zvládnout základní hygienické návyky a 

sebeobslužné činnosti 

 zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a 

uložení oděvu, obouvání 

 používat WC, umývat ruce, čistit zuby 

 používat kapesník, hřeben 

 udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém 

okolí 

 

 

 

 rozlišovat druhy materiálů, znát jejich  

užití 

 

 

 volit vhodné nástroje a pomůcky 

 

 

 

 

 zvládat základní manuální dovednosti, pracovat 

podle slovního návodu a předlohy  

 

 

 

 

 vytvářet různé předměty k vybraným zvykům   

 dodržovat pořádek na pracovním místě, 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce  

 

 

 rozlišovat plochu a prostor, umět se orientovat 

v předloze, uplatnit vlastní nápad, zvládat 

 

OSV - seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností poznávání  

         - kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kooperace a kompetice 

 



Předmět: Pracovní činnosti    Ročník:  1. – 3. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl: 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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 práce s předlohou a montáž   

 demontáž jednoduchých modelů  

 

 

Pěstitelské práce  

 pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích: 

vycházky do parku, do lesa, do zahrady  

 ošetřování pokojových květiny  

zalévání, kypření, přihnojování, omývání 

listů, odstraňování odumřelých částí  

 sledování podmínek pro život rostlin  

voda, vzduch, teplo, světlo, půda    

 

 

Práce v domácnosti  

 základní vybavení kuchyně   

 

 potraviny, výběr, nákup a skladování 

potravin 

 samostatná příprava jednoduchého pokrmu 

uvařit čaj, připravit svačinu 

 úprava stolu pro jednoduché stolování  

 

 chování u stolu při jídle  

 

 

 drobné úklidové práce 

utírání prachu, mytí nádobí, mytí podlahy, 

vysávání prachu 

 

 

základní dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi  

 

 

 

 pozorovat a vnímat přírodu v ročních obdobích a 

popsat výsledky pozorování  

 

 

 pečovat o nenáročné rostliny ve třídě a v bytě  

 

 

 sledovat formou pokusů základní podmínky pro 

život rostlin 

 

 

 poznávat jednoduché kuchyňské náčiní 

 

 s pomocí nakoupit a vybrat potraviny pro 

přípravu jednoduchého pokrmu 

 umět umývat ovoce a zeleninu, připravit  

jednoduchý pokrm 

 

 upravit stůl pro jednoduché stolování, umývat, 

utírat a uklízet nádobí  

 správně jíst a umět zacházet s příborem   

 umět se vhodně chovat při stolování 

 znát základy hygieny a dodržovat je 

 udržovat pořádek a čistotu  

 zvládat drobné úklidové práce 

 umět udržovat pořádek na pracovišti 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti  při 

práci 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností poznávání 

ENV - ekosystémy 

         - základní podmínky života 

         - vztah člověka k prostředí 

 

 

 



Předmět: Pracovní činnosti    Ročník:  4. – 6. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Sebeobsluha 

 základní hygienické návyky, osobní hygiena 

 používání příboru, stolování  

 svlékání a oblékání oděvu a obuvi, ukládání, 

čištění 

 péče o osobní věci, uklízení a ukládání 

osobních věcí 

 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem  

 práce s kartonem, textilem, drátem  

papír, karton, lepenka, textilie, fólie, dráty 

do průměru 0,5 mm 

 pracovní pomůcky a nástroje  

dírkovač, sešívačka, knihařský nůž, šablony, 

kleště štípačky, kombinačky  

 jednoduché pracovní postupy a operace  

rozměřování, stříhání, ohýbání, 

probíjení,polepování papírů, sešívání listů a 

sešitů,výroba polepových papírů, 

rozměřování, 

štípání, ohýbání, spojování drátů, vytváření 

vzorů a ornamentů, jednoduchých 

dekoračních a užitkových předmětů z drátu  

 lidové zvyky, tradice, řemesla  

 

 pořádek, hygiena, bezpečnost  

 

 

Práce montážní a demontážní  

 

 pečovat o své tělo, svůj zevnějšek a své osobní  

věci 

 udržovat své tělo a oděv v čistotě 

 udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém 

okolí 

 zvládnout základní hygienické a sebeobslužné 

činnosti 

 zvládat běžnou údržbu oděvu a obuvi, skládat 

oděvy na určené místo 

 čistit a ukládat obuv 

 dodržovat zásady účelného oblékání 

 

 

 poznávat vlastnosti materiálů a jejich využití,  

materiály rozlišit  

 

 poznat a volit vhodné pomůcky vzhledem 

k materiálu  

 

 

 

 

 umět přiměřené pracovní postupy,  vyrobit 

jednoduché výrobky z daného materiálu, 

používat vlastní fantazii  

 

 navštívit s kolektivem tematicky zaměřené 

výstavy, muzea  

 dodržovat čistotu a pořádek pracovních ploch, 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce  

 

 

 rozlišovat práci na ploše a v prostoru  

 

OSV - seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 

         - hodnoty, postoje, praktická etika 

 

ENV - vztah člověka k prostředí  

MKV - kulturní diferenciace 

          - lidské vztahy 

          - princip sociálního smíru a  

            solidarity 
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 práce s plošnými, prostorovými a 

konstrukčními stavebnicemi  

 jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

šroubovák, kleště, klíče  

 montáž a demontáž jednoduchých modelů 

 práce s předlohou, návodem a náčrtem  

 pořádek, bezpečnost a hygiena práce  

 

 

 

Pěstitelské práce  

 ošetřování, pěstování a pozorování 

pokojových rostlin 

 základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

 pomůcky, nástroje a náčiní pro pěstování 

truhlíky, květináče, kypřící kolíky, drápky, 

motyčky, klíčidla, lopatky  

 pěstování rostlin ze semen v místnosti  

předpěstování, přepichování, jednocení, 

zalévání, přihnojování  

 hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci  

 

 

Práce v domácnosti  

 základní vybavení kuchyně:  

kuchyňský nábytek, vybavení kuchyně 

přístroji, nádobím, pomůckami, organizace 

kuchyňského pracoviště  

 zásady správné výživy 

správná skladba a pestrost stravy, výživná 

hodnota potravin, výběr potravin, jejich 

nákup a skladování, 

 

 znát funkci a použití nástrojů a pomůcek  

 

 provádět jednoduché montáže a demontáže  

 pracovat podle slovního návodu, předlohy a 

jednoduchého náčrtu  

 udržovat pořádek na svém pracovním místě, 

dodržovat pokyny učitele, zásady hygieny a 

bezpečnosti  

 

 

 ošetřovat a pěstovat pokojové rostliny  

 

 vědět, co potřebují rostliny k růstu  

 

 znát nástroje a náčiní pro pěstitelské činnosti  

 

 vypěstovat vybrané rostliny  

 

 

 znát a umět dodržovat zásady bezpečné práce   

 

 

 

 

 

 znát základní kuchyňské vybavení  

 

 

 

 znát a využívat zásady správné výživy  

 

 

 vybrat a nakoupit potraviny podle jejich určení  

 

OSV - rozvoj schopností poznávání  

         - kreativita 

         - kooperace a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - vztah člověka k prostředí 

         - ekosystémy (rostl. dle prostředí) 

         - základní podmínky života (rostl.) 

         - lidské aktivity a problémy  

           životního prostředí (úspory vody  

           při zalévání…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - seberegulace a sebeorganizace 

         - hodnoty a postoje, praktic. etika 

MKV - kulturní diferenciace 

ENV - vztah člověka k prostředí  

         - základní podmínky života      
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orientace v druzích a cenách základních 

potravin 

 příprava jednoduchého pohoštění 

příprava jednoduché snídaně, bezmasého 

oběda nebo večeře, příprava pomazánek, 

ovocné pěny, pohárů, zeleninových salátů, 

bramborových pokrmů  

 zásady správného stolování a společenského 

chování u stolu  

 pořádek, hygiena a bezpečnost  

 

 

 

 

 

 připravovat jednoduché pohoštění podle návodu 

učitele  

 

 dodržovat pravidla správného stolování a 

společenského chování při stolování  

 bezpečně používat základní kuchyňskou 

techniku, udržovat pracovní místo v pořádku a 

čistotě  

 

 

 

 

OSV - kreativita  

         - kooperace a kompetice 

         - hodnoty, postoje, praktická etika 
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Práce s technickým materiálem 

 materiály, jejich vlastnosti, užití (keramika, 

dřevo, kov, plasty) 

 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování 

 

 jednoduché pracovní operace a postupy 

(vrtání, řezání, broušení, šroubování, 

ohýbání, natírání, zatloukání, malování, 

natírání, navlékání)  

 řemesla a tradice 

 

 

 udržovat pořádek na pracovišti 

 dodržovat zásady bezpečnosti práce  

 

 

Práce v domácnosti 

 údržba a úklid v domácnosti,  

 úklidové prostředky, postupy prací a čisticí 

prostředky a zacházení s nimi 

 elektrické spotřebiče, funkce a užití, 

ovládání,  

 potraviny, skupiny potravin; způsoby 

konzervace 

 příprava pokrmů, úprava pokrmů za 

studena, základní způsoby tepelné úpravy, 

zásady zdravé výživy 

 kuchyně, základní vybavení, úprava stolu a 

stolování, jednoduché prostírání, chování u 

stolu, zdobné prvky a květiny na stole, 

 

 rozlišovat různé druhy materiálů 

 získat základní dovednosti o materiálech, 

nástrojích a pracovních postupech 

 správně vybrat a používat vhodné pracovní 

nástroje a pomůcky 

 

 orientovat se v jednoduchých pracovních 

postupech a návodech 

 

 

 seznámit se s tradicemi a řemesly 

 zlepšovat své dovednosti v ručních pracích 

 dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci s nástroji a nářadím 

 

 

 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti 

 

 správně zacházet s nástroji, bezpečně 

obsluhovat spotřebiče 

 

 

 

 připravit pokrmy podle daných postupů v 

souladu se zásadami zdravé výživy 

 

 používat základní kuchyňský inventář, 

dodržovat základní principy stolování a 

obsluhy u stolu 

 

ENV - vztah člověka k prostředí (využití  

            přírodních zdrojů) 

 

CH 

 

 

 

 

F 

 

 

 

MKV - multikulturalita 

          - lidské vztahy 

 

OSV - mezilidské vztahy 

         - seberegulace a sebeorganizace 

 

         - kreativita  

 

 

 

ENV - lidské aktivity a problémy  

           životního prostředí (úsporné  

           elektrospotřebiče, ekologická  

           likvidace, recyklace, ekologicky  

           šetrné čisticí prostředky,  

           nakládání s odpady… 

 

F 

 

ENV - vztah člověka k prostředí 

OSV - hodnoty, postoje, praktická etika 
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prostírání při slavnostních příležitostech 

 ochrana a údržba, bezpečnost provozu, 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 

 

Práce montážní a demontážní 

 stavebnice – konstrukční, elektrotechnické 

 sestavování modelů, montáž a demontáž 

 údržba jízdního kola 

 

 

 

 

 

 práce s návodem, předlohou 

 

 

 

Pěstitelské práce 

 základní podmínky pro pěstování, základní 

zpracování půdy, výživa rostlin 

 okrasné rostliny, pokojové květiny, 

pěstování vybraných okrasných dřevin a 

květin, využití květin v exteriéru a 

interiéru, aranžování a jednoduchá vazba 

květin 

 ovoce a zelenina, druhy ovoce a zeleniny, 

způsob pěstování drobného ovoce, 

skladování, konzervování 

 léčivé rostliny, koření, pěstování 

vybraných rostlin; rostliny a zdraví 

člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny 

 

 dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy při 

zacházení s elektrospotřebiči a s používanými 

prostředky 

 

 

 zdokonalovat své dovednosti při manipulaci 

s jednotlivými díly stavebnice, konstrukce 

 

 seznámit se s konstrukcí jízdního kola a 

jejich funkcí 

 provádět údržbu jednoduchých předmětů 

 zdokonalovat se při manipulaci s montážním 

nářadím 

 sestavit jednoduché zařízení podle návodu 

 dodržovat zásady BOZP a první pomoci 

 

 

 

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a na 

školním pozemku, využívat je k výzdobě 

 znát ochranné pomůcky a pomůcky při práci 

na zahradě a využívat je 

 dodržovat základy hygieny a bezpečnosti 

práce 

 

 rozeznat některé druhy ovoce a zeleniny a 

jejich způsoby pěstování 

 

 seznámit se s léčivými rostlinami, 

s některými druhy koření 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj schopností poznávání 

         - kreativita 

         - kooperace a kompetice  

 

Dopravní výchova 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - vztah člověka k prostředí (dovoz  

           exotických plodin, vliv  

           zemědělství a lesnictví na životní  

           prostředí) 

         - základní podmínky života rostlin 

         - lidské aktivity a problémy ŽP 

         - ekosystémy 

 

 

 

MKV - kulturní diferenciace (exot. jídla) 

          - multikulturalita (exotické koření) 

PŘ 



Předmět: Pracovní činnosti    Ročník:  7. – 10. ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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jedovaté, alergie 

 chov zvířat v domácnosti  

 podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 

chovu, kontakt se zvířaty 

 

 

 

 

 

 seznámit se s účinky jedovatých rostlin 

 

 znát způsob chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

 

 

 

PŘ, OV 

 

CH, OV 
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Individuální logopedická péče 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Předmět Individuální logopedická péče (ILP) je předmětem speciálně pedagogické péče. 

Předmět je realizován na obou stupních školy a vyučuje ho především učitel, který současně 

učí Jazyk a jazykovou komunikaci. Hodinová dotace je započítána do celkové povinné 

hodinové dotace. Předmět se neklasifikuje, ani se nepíše na vysvědčení. Žáci jsou vhodně 

motivováni, povzbuzováni a především pozitivně hodnoceni.  

 ILP se vyučuje většinou v učebnách vybavených logopedickým zrcadlem a používají se 

různé logopedické pomůcky. Vyučující mají možnost využívat programy s logopedickou 

tematikou.   

 

 

   Hodinová dotace: 

1. – 10. ročník   1 hodina / týden 

 

 Náplň předmětu ILP vychází z potřeb třídy a potřeb jednotlivých žáků. Vyučující 

zpracuje roční plán pro třídu. Ve třídách, které jsou svým složením žáků různorodé, je 

vypracován roční plán pro jednotlivce, ve kterém se přihlíží k jeho individuálním potřebám. 

Individuální logopedická péče se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho 

mluvené podobě, vytváření a upevňování správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby 

a budování pojmového slovníku. Rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou 

předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího 

vzdělávání. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 Upevňování správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby a budování pojmového 

slovníku. 

 Rozvíjíme mluvenou řeč, která pomůže našim žákům zařadit se do společnosti. 

 Rozvíjíme znakovou řeč k rozšíření pojmového slovníku. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k hodnocení získaných informací, k diskuzi o problémech lidských 

i světových. 

 Vedeme k vytváření vlastního názoru. 

 Učíme žáky myslet sebekriticky. 

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky ke vzájemné komunikaci s respektem ke komunikačním schopnostem 

jednotlivých žáků. 

 Do výuky zařazujeme úkoly, které procvičí jejich komunikační schopnosti. 

 Povedeme rozhovory na různá témata, která povedou k rozvoji slovní zásoby. 
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Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky ke vzájemné pomoci, učíme je pracovat v týmu. 

 Učíme je hodnotit si svoji práci a práci ostatních. 

 Vedeme žáky při komunikaci k ohleduplnosti, taktu, chápání, že každý člověk je různě 

chápavý a zručný. 

 

Kompetence občanské 

 Při zpracování informací vedeme žáky k myšlení nad obsahy sdělení. 

 Vedeme žáky k uvědomování si svých povinností a práv. 

 

Kompetence pracovní 

 Učíme žáky dbát na bezpečnostní a hygienická pravidla. 

 Učíme žáky dodržovat pracovní cíle a postupy. 

 

 

 

 



Předmět:   Individuální logopedická péče    Ročník:  1. a 2. stupeň ZŠS 

 

Téma a učivo 
Učivo k rozpracování do jednotlivých ročníků 

Očekávané výstupy 
Žák přiměřeně s ohledem na typ a stupeň 

postižení by měl 

Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Září: 

Provedena diagnostika 

 

 

Říjen – červen: 

 

ILP zahrnuje tyto složky: 

 

a)  artikulační 

- nácvik hlásky 

- oprava výslovnosti 

- správné spojování hlásek 

 

b)  fonační 

- síla hlasu 

- polohy hlasu – barva 

- modulace fonických řad, přízvuk, tempo, 

rytmus, melodie řeči 

 

c)  optická – odezírání 

 

d) kinestetická – poloha mluvidel 

 

e)  percepční (vybavovací) 

 

f) gramatická 

 

g)  sluchová 

 

h)  konverzační 

 

i) lexikální (výstavba slovní zásoby) 

 

j) nácvik samostatné četby 

 

 

Vzhledem k rozdílným schopnostem, možnostem 

a s přihlédnutím na různý stupeň sluchového a 

jiného postižení nelze stanovit jednotné výstupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

         - sebepoznání a sebepojetí  

         - seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

 

Vyučující 

zpracovává náplň 

v jednotlivých 

ročních plánech 

s přihlédnutím 

k individuálním 

potřebám žáků. 
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Hodnocení a autoevaluace školy 

 
 

 Hodnocení žáků a autoevaluace školy tvoří důležitou součást ŠVP. Směřuje k tomu, 

aby žáci a jejich zákonní zástupci získali informace o tom, jak zvládají požadavky, které jsou 

na ně kladené a vycházejí ze ŠVP. Rovněž veřejnost má možnost získat informace o tom, jak 

jsou plněny cíle, které byly ŠVP stanoveny. Propojením informací získávají učitelé, vedení 

školy a žáci zpětnou vazbu, důležitou pro další práci.  

Hodnocení je prováděno celý školní rok a je zaznamenáváno do žákovských knížek. 

V pololetí a na konci školního roku získává žák hodnocení v podobě vysvědčení. 

 

 

Hodnocení žáků 
 

Naše škola upřednostňuje pozitivní hodnocení žáků. Při výuce žáky co nejvíce chválíme, 

povzbuzujeme k další činnosti. Dílčím neúspěchům žáků se snažíme předcházet, a když se 

vyskytnou, řešíme je. Věnujeme žákům individuální pozornost a jednáme s nimi tak, aby se 

nebáli vyjádřit svůj názor.  

 

Zásady hodnocení 

1. Hodnocení je prováděno průběžně celý školní rok, výsledky jsou zaznamenávány do 

žákovských knížek. V pololetí a na konci školního roku získává žák hodnocení v podobě 

vysvědčení. 

2. Při hodnocení pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi a soustředí se na individuální pokrok každého žáka.  

3. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k individuálním zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici.  

4. Žáci jsou cíleně vedeni k sebekontrole a k práci s chybou; chyba je přirozenou součástí 

procesu učení a důležitý prostředek učení. 

5. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí učební výsledky, systematičnost a kvalita práce za celé klasifikační období. 

Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace za příslušné období. 

6. Výsledky vzdělávání žáků, zejména jejich neúspěšnost, zaostávání v učení se projednávají 

v pedagogické radě.  

7. Podklady pro hodnocení vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 

těmito metodami, formami a prostředky: 

a) soustavným pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a jeho připravenosti 

na vyučování, 

b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

c) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

d) analýzou různých činností žáka, 

e) konzultacemi s ostatními učiteli, resp. s pracovníky poradenského zařízení, 

f) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci. 
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8. Četnost klasifikace, hodnocení v průběhu školního roku je úměrná zaměření předmětu a 

jeho časové dotaci ve vzdělávacím plánu. Učitel musí mít dostatečné podklady pro 

hodnocení žáka. Při hodnocení postupuje podle sytému odpovídajícího věku žáků a typu  

prověřování znalostí (např. bodovací systém, grafické znázornění, obrázky…, které 

většinou převádí do stupnice známek a slovního hodnocení. 

9. Bližší informace o průběhu vzdělávání a školní úspěšnosti jsou zákonným zástupcům 

předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách, na které jsou zákonní 

zástupci písemně zváni. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli dostavit na školou určený 

termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o chování a 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, 

nikoliv veřejně. 

10. V případě mimořádného zhoršení chování a prospěchu žáka informuje zákonné zástupce 

vyučující daného výukového předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

Pravidla pro hodnocení   

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 slovně  

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo obráceně v případě přestupu žáka 

na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy či zákonného 

zástupce žáka nebo pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole. 

4. Při průběžném hodnocení výsledků vzdělávání žáka je možné používat různé formy 

hodnocení, od slovního hodnocení, klasifikace (celé stupně i půl stupně, hvězdičky a 

podtržítka), přes bodové a procentní hodnocení až k alternativnímu hodnocení (obrázky, 

razítka, symboly, grafy apod.). 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je nedílnou součástí hodnocení žáků.  

1. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.  

2. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci 

se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení.  

3. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:  

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde, 

- jak bude pokračovat dál. 

4. Při školní práci pedagogové vedou žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony 

a výsledky.  

5. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

 

Hodnocení prospěchu klasifikačními stupni  

Používá se výjimečně a pouze u průběžného hodnocení. 

Stupně prospěchu jsou klasifikovány pěti stupni podle následujících kritérií:  

1 – výborný   ( žák zvládá alespoň 90% požadovaných výkonů), 

2 – chvalitebný (žák zvládá alespoň 75% požadovaných výkonů), 
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3 – dobrý  (žák zvládá alespoň 45% – 50% požadovaných výkonů), 

4 – dostatečný (žák zvládá alespoň 25% požadovaných výkonů), 

5 – nedostatečný (žák zvládá méně než 25% požadovaných výkonů). 

 

Hodnocení prospěchu slovním hodnocením 

1. Používá se při průběžném hodnocení výsledků vzdělávání a při závěrečném hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka v pololetí a na konci školního roku. 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem 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 školního 

vzdělávacího programu, 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.  

3. Kritéria slovního hodnocení: 

a) srozumitelnost 

b) věcnost 

c) úplnost 

d) pozitivní formulace 

e) úroveň vědomostí, dovedností, které žák dosáhl 

f) pokroky žáka 

g) aktivita při výuce 

 

Vysvědčení 

Termín „uvolněn“ - Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém 

pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení namísto slovního hodnocení termín "uvolněn(a)". 

Termín „nehodnocen“ - V případě že učitel neměl z objektivních důvodů v průběhu 

klasifikačního období možnost ověřit znalosti žáka požadované ŠVP, v případě že žák neměl 

příležitost své znalosti z objektivních důvodů znalosti prokázat, nelze žáka na konci pololetí 

hodnotit. Žák je následně přezkoušen před komisí. 

Nelze-li žáka pro závažné příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy 

pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby mohlo být hodnocení provedeno do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Žák je hodnocen na základě přezkoušení před komisí. 

Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí z daného předmětu 

nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. Žák je hodnocen na základě přezkoušení před komisí. V období 

měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu desátý 

ročník.  

Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení na vysvědčení žáka se vyjadřuje 4 stupni: 

1. prospěl(a) s vyznamenáním – v žádném povinném předmětu nesmí být ohodnocen 

slovním hodnocením, které by odpovídalo stupni horšímu než chvalitebný, průměr z 
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povinných předmětů při převedení na známku nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi 

dobré, 

2. prospěl(a) - (v žádném povinném předmětu nesmí být hodnocen slovním hodnocením 

odpovídajícím stupni nedostatečný), 

3. neprospěl(a) - (v některém povinném předmětu má slovní hodnocení odpovídající stupni 

nedostatečný nebo není z něho hodnocen na konci 2. pololetí), 

4. nehodnocen(a) – z některého z povinných předmětů je žák nehodnocen na konci 

1. pololetí 

 

Hodnocení chování  

Kritériem pro klasifikaci chování žáka ve škole a při akcích souvisejících je dodržování 

školního řádu a pravidel slušného chování a jednání. 

Chování žáka je klasifikováno třemi stupni: 

1 - velmi dobré  (žák dodržuje pravidla chování školního řádu školy, méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle), 

2 – uspokojivé (žák v podstatě dodržuje pravidla chování, dopustí se závažnějšího 

přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků; je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se chyby napravit), 

3 – neuspokojivé (žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu a dopouští 

se přestupků opakovaně; není přístupný výchovnému působení). 

O klasifikačním stupni 2 a 3 z chování rozhodne ředitelka školy na návrh třídního učitele 

po projednání v pedagogické radě. 

 

Výchovná opatření: výchovnými opatřeními jsou   - pochvaly a jiná ocenění 

    - kázeňská opatření 

Pochvaly a jiná ocenění mohou být udělena za mimořádný projev lidskosti, školní aktivitu, 

reprezentaci školy, záslužný nebo statečný čin nebo dlouhodobější úspěšnou práci.  

Pochvaly a ocenění: 

a)   pochvala ředitelky školy 

b)   pochvala třídního učitele 

c)   pamětní list. 

Kázeňská opatření jsou ukládána za porušování školního řádu podle závažnosti v tomto 

pořadí: 

a)   napomenutí třídního učitele 

b)  důtka třídního učitele 

c)  důtka ředitelky školy 

Žák a zákonní zástupci jsou vždy písemně vyrozuměni. V rámci prevence a ochrany před 

sociálně patologickými jevy škola postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní nezbytná 

opatření včetně hlášení příslušným úřadům. 
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Postup do vyššího ročníku, opravné zkoušky 

Postoupení do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí 

prospěl ze všech povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření                

a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní 

školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně, který již 

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

Opakování ročníku 

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. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho 

zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 

ročníku z vážných zdravotních důvodů, či jiných objektivních důvodů a to bez ohledu na to, 

zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky 

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

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

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat 

ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy 

nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do       

14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského 

úřadu. 

1. Žáci, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, konají 

opravné zkoušky. Zkoušky jsou komisionální. Termín konání opravné zkoušky stanoví 

ředitelka školy. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního 

roku. Ze závažných důvodů může být stanoven náhradní termín nejpozději do 15. září 

následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

2. Ředitelka stanoví termín, obsah a rozsah přezkoušení a komisi. Komise je 3 členná           

a jmenuje ji ředitelka školy. Členy komise jsou: 

a) předseda (ředitelka školy, popřípadě zástupce ředitelky školy), 

b) zkoušející učitel (učitel vyučující daný předmět ve třídě), 

c) přísedící (učitel vyučující daný předmět nebo předmět stejné oblasti). 

3. Výsledek přezkoušení stanoví komise a je neměnné. Ředitelka školy sdělí výsledek žákovi 

a zákonnému zástupci. V případě změny hodnocení je vydáno nové vysvědčení. 

O přezkoušení je pořízen protokol, který je součástí dokumentace.  

4. 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. 
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Evaluační činnost 
 

Evaluační činnost je nedílnou součástí práce školy. 

Evaluace je – externí (provádí orgány inspekce, srovnávací dotazníky, testy aj. v rámci sítí  

škol) 

         - interní (probíhá na úrovni školy, hodnocení sama sebe) 

 

Oblasti autoevaluace 

 

Cíle a kritéria 

autoevaluace 

Nástroje 

autoevaluace 

Časové 

 rozvržení 

Koncepce školy Soulad ŠVP a RVP 

Změny 

Úpravy ŠVP 

Pozorování, rozhovor, 

hodnocení plnění plánů 

hospitace 

Průběžně,  

vždy 1x ročně 

Podmínky vzdělávání Odborný růst 

pedagogických 

pracovníků 

Personální podmínky 

Materiální zabezpečení 

Pozorování 

Rozhovor 

Porady 

Průběžně 

Průběh vzdělávání Kvalita výuky 

Naplňování ŠVP 

Pozorování, hospitace, 

vzájemná hospitace, 

rozhovor 

 

Hodnocení plnění plánů 

Průběžně 

 

 

 

Leden, červen 

Výsledky vzdělávání Naplňování klíčových 

kompetencí a výstupů 

ŠVP 

Klasifikace, hodnocení, 

testy, soutěže, rozbor 

žákovských prací, přijetí 

na SŠ 

Průběžně 

Konec školního roku 

 

Evaluační činnost školy je součástí dokumentu, který se zpracovává v souladu s § 9 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 7 vyhlášky 15/2005 Sb. 

 

 


