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1. Změna terminologie 

Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

sociálním znevýhodněním, platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s 

podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. Terminologie je v souladu s právními předpisy 

(s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení na 

základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

2. Doplnění kapitoly Charakteristika ŠVP 

 

2.1. Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami takto: 

 

a) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP: 

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

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

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky 

s rodiči, pedagogy i žákem samotným.  

S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, 

stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje, sleduje 

naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného 

zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů 



a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ 

dvakrát ročně. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně 

upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými 

možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.  

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části 

vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy 

nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného 

vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V případě podpůrného 

opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, 

bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v 

rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV(odkaz na RVP ZV 2016). 

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním 

postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu 

vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů). 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v 

učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; 

neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; 

problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující 

dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší 

schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

 

 

b) Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami: 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

 v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka. 



 v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

(možnost využití ŠD nebo učebny PC) 

- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem 

 k charakteru výuky a potřebám žáků 

- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka 

    
 v oblasti domácí přípravy: 

- podpora žáka v rámci domácí přípravy na základě konzultace s vyučujícím (vlastní realizace 

podpory) 

- zajištění základních podmínek pro úspěšnou domácí přípravu (přiměřený denní režim, klid na 

domácí práci) 

- emoční podpora žáka při zvládání nároků školy 

- spolupráce při vyhodnocování podpůrných opatření 

- nastavení kontrolních mechanismů pro práci s žákem posílení motivace žáka 

 
 v oblasti hodnocení žáka 

- využívání různých forem hodnocení žáka 

- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka) 

- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu 

rozvoje dovedností a vědomostí žáka 

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení) 

- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení 

úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání 

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované 

po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria 

- potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání 

 

 v oblasti zásad práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka 

-  respektování zvláštností a možností žáka 

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev 

- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry 

- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde žák může být úspěšný 

- v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán                 

- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu 

- neporovnávat s ostatními 

- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 

- nutnost spolupráce s rodiči 

- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný 

- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 

 



 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno ředitelkou školy, která je zároveň i 

výchovnou poradkyní, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a školním metodikem prevence 

-  spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín a jejími detašovanými pracovišti 

- spolupráce s SPC Kyjov 

-  spolupráce s Odborem sociálních věcí při MěÚ ve Veselí nad Moravou (OSPOD)- při výskytu 

závažných výchovných problémů (šikana, záškoláctví)  

-  popř. s jinými odborníky  

- ředitelka školy a třídní učitelka jsou pedagogickými pracovníky, kteří jsou pověřeni spoluprací 

se školským poradenským zařízením 

 

2.2. Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných takto: 

 

a) Pravidla a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného 

žáka: 

Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a 

při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP 

je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li 

to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok.  

IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP ředitelce školy a třídnímu učiteli, který je zaznamená do školní 

matriky. 

 

 

 

 



b) Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy 

- zadávání specifických úkolů, projektů 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka 

nestandardních problémových úloh)    

- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů napomáhání osobnostnímu rozvoji 

těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným 

spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším 

 

 postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku   

- zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku 

- ředitelka školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku a zároveň stanoví termín 

konání zkoušky po dohodě se zákonným zástupcem žáka 

- ředitelka školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky                                                                           

- žák vykoná zkoušku před komisí 

- komise určí hlasováním výsledky zkoušky                                                                                                                              

-  škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice                                         

- ředitelka školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka                       

 

Specifická situace může nastat v případě, že zákonný zástupce zažádá zařazení svého dítěte přímo 

do 2. ročníku bez absolvování 1. ročníku. V tomto případě ředitelka školy na základě zápisu vydá 

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od příslušného školního roku. Žák je zařazen do 1. 

ročníku základního vzdělávání. Zákonný zástupce žáka poté požádá o přeřazení žáka do 2. ročníku 

bez absolvování 1. ročníku a k žádosti přiloží vyjádření školského poradenského zařízení a 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Ředitel školy po posouzení žádosti stanoví 

termín a obsah zkoušek co nejdříve po zahájení školního roku (např. již v prvním týdnu období 

školního vyučování). Po úspěšném vykonání zkoušek vydá ředitel školy rozhodnutí o přeřazení 

žáka do 2. ročníku. Pokud žák zkoušky nevykoná úspěšně, bude pokračovat v docházce do 1. 

ročníku základního vzdělávání. 

 

 



 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky nadané a mimořádně nadané 

- školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno ředitelkou školy (výchovný poradce), která 

zároveň koordinuje jeho činnost, třídní učitelkou a školním metodikem prevence 

-  spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou Hodonín  

- ředitelka školy a třídní učitelky jsou pedagogickými pracovníky, kteří jsou pověřeni spoluprací 

se školským poradenským zařízením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



3. Úprava kapitoly 4.  Učební plán 

 

3.1 Rozdělení integrovaného předmětu Kultura, umění a práce (zkratka KUP) 

Od 01.09.2016 dochází ke změně názvu vyučovacího předmětu při dodržení obsahu učiva a časové 

dotace dle platného RVP ZV následovně: 

Integrovaný vyučovací předmět Kultura, umění a práce (zkratka KUP) je rozdělen do vyučovacích 

předmětů: 

 hudební výchova (zkratka HV) 

 výtvarná výchova (zkratka VV) 

 pracovní činnosti (zkratka PČ)  

 

3.2 Poznámky k učebnímu plánu 

V Učebním plánu se na1.stupni upravuje počet hodin vyučovacího předmětu ČJ, který vychází ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jedná se o úpravu počtu hodin čerpaných ze 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin. U 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je snížena minimální časová dotace o dvě hodiny z 35 

na 33 hodin. O tyto dvě hodiny je pro 1. stupeň naopak navýšena disponibilní časová dotace. My je 

využijeme zpětně pro vyučovací předmět ČJ. Tato změna je v tabulce učebního plánu vyznačena 

zeleně. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČJ se nemění. Ostatní disponibilní hodiny jsou 

vyznačeny žlutou barvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Povinná Dispon. Celková 

časová 

dotace 1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

 

Český jazyk a literatura 

 

Český jazyk (ČJ) 

 

 

9 

 

 

5+2+1 

 

 

5+2+1 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

33 
 

 

6 
 

 

39 
 

 

Cizí jazyk 

 

Anglický jazyk (AJ) 
 

0 

 

 

+1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 
 

 

1 
 

 

10 
 

Matematika a její aplikace  

Matematika (M) 

 

 

4 

 

 

4+1 

 

 

4+1 

 

 

4+1 

 

 

4 

 

 

20 
 

 

3 
 

 

23 
 

Informační a komunikační technologie  

Informatika (INF) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

Člověk a jeho svět 

 

Člověk a svět (ČaS) 
 

1+1 

 

 

1+1 

 

 

2+1 

 

 

4 

 

 

4+1 

 

 

12 
 

 

4 
 

 

16 
 

 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova Hudební výchova (HV) 

 
1 1 1 1 1 5 

 

0 
 

5 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 

(VV) 

 

2 2 1 1 1 7 0 7 

Člověk a zdraví  

 

Tělesná výchova Tělesná výchova (TV) 

 
2 2 2 2 2 10 0 10 

Člověk a svět práce 

 

Pracovní činnosti (PČ) 

 
1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

0 

 

5 

 

Celková povinná časová dotace 21 22 25 25 25 102 16 118 

 minimální 18 18 22 22 22    
maximální 22 22 26 26 26 



4. Učební osnovy 

 

4.1 Učební osnovy 5.8 vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět 1 VH / týden ve všech 

ročnících. 

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova je rozdělen do čtyř tématických 

okruhů: 

- Vokální činnosti – práce s hlasem, uplatňování a posilování správných pěveckých návyků 

- Instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i 

produkci. 

- Hudebně pohybové činnosti – ztvárnění hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 

- Poslechové činnosti – vnímání znějící hudby, seznamování žáků s různými hudebními žánry, 

styly a funkčních podob. 

 

Cílové zaměření vzdělávacího předmětu 

 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného 

prostředku komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a 

potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých 

skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k 

možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 

vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie 

 

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

učitel: 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá vhodné způsoby, metody a strategie učení 

 umožňuje žákům využívat získané vědomosti v dalším procesu učení a tvůrčích činnostech 

 seznamuje žáky s hudební terminologií a symbolikou 

 umožňuje žákům sledovat a vyhodnocovat vlastní pokrok 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 zadává žákům úlohy s různým hudebním řešením 

 umožňuje žákům prezentovat své nápady a způsoby řešení 

 předkládá žákům dostatek hudebních prožitků 

 vede žáky k přiměřenému hodnocení hudebních děl 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 umožňuje žákům obhajovat své názory při hodnocení hudebních děl 

 vede žáky k naslouchání a pochopení hudebních děl 

 předkládá žákům jednoduché texty k rytmizaci a melodizaci 

 dává žákům prostor k vlastnímu hudebnímu projevu 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 vede žáky k vzájemnému naslouchání a respektování ostatních 

 umožňuje žákům pracovat ve skupině 

 vede žáky ke kritickému usuzování a posuzování hudebních žánrů a stylů 

 seznamuje žáky se zásadami slušného chování na hudebních akcích 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 vede žáky k utváření kritérií hodnocení hudebních projevů 

 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 

 seznamuje žáky s hudební historií, tradicemi a regionálními odlišnostmi 

 vede žáky k pozitivnímu postoji k hudebním dílům 

 vede žáky k aktivnímu se zapojování do hudebních aktivit 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vysvětluje žákům správné používání hudebních nástrojů a následnou péči o ně 

 seznamuje žáky s pravidly grafického záznamu skladeb 

 

Zařazená průřezová témata 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

MV – Multikulturní výchova 

MV1 Kulturní diference: poznávání vlastního kulturního zakotvení; zvláštnosti různých etnik 



Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku 

 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období - ročník: 1. období – 1.ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ  

 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova v 1. ročníku směřuje  

 žák se učí hravou formou pracovat s dechem, hlasem, učí se tvořit hlavový tón  

 žák je veden k čistému a rytmicky přesnému zpěvu intonačně jednoduchých písní  

 učí se sluchem postihnout správné znění svého hlasu i svých spolužáků  

 rytmizace a melodizace textu vede k pochopení, že se dá lidská řeč zapsat i v jiné podobě než 

slovní  

učí se poznávat rytmicko-melodické nástroje Orffovského instrumentáře a seznámí se s 

nejjednoduššími technikami doprovodu, učí se jednoduchými pohybovými 

 prvky vyjádřit průběh melodie, zaznamenat rytmické a tempové změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

o učí se správnému dýchání, 

výslovnosti, nasazení a tvorbě 

tónu 

o zpívá na základě svých dispozic 

jednohlasé písně 

 

 zásady hlasové hygieny.  

 hlasová, dechová, artikulační 

cvičení (tvoření hlavového 

tónu, rozšiřování hlasového 

rozsahu, měkké nasazení tónu)  

 zpěv intonačně jednoduchých 

písní 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

o učí se reprodukovat jednoduché 

rytmické motivy pomocí nástrojů 

z Orffova instrumentáře 

o provádí jednoduché hudební hry 

(př. hudební ozvěna, otázka – 

odpověď,…) 

 hudební hry (př. hudební 

ozvěna, otázka – odpověď,…) 

 melodizace říkadel 

 

 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

o seznamuje se s vybranými druhy 

hudebních nástrojů 

o pomocí Orffových nástrojů se 

pokouší o jednoduchý doprovod 

zpívaných písní 

 hra na jednoduché dětské 

nástroje 

 Orffův hudební instrumentář 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

o učí se jednoduché lidové tance 

o pokouší se o pohybové vyjádření 

hudby 

 správné držení těla.  

 rytmická chůze, běh.  

 dětské lidové hry a tanečky 

 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a dynam. 

změny v proudu znějící hudby 

o rozlišuje tón a zvuk 

o vytleská rytmus podle vzoru 

o rozlišuje krátké a dlouhé tóny 

 tóny a zvuky 

 délka tónů 

 rytmus 

 

 

 

 



 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 rozpoznává v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

o určí vybrané hudební nástroje 

podle zvuku 

o rozlišuje hudbu veselou, 

smutnou, pomalou, rychlou, 

silnou a slabou 

 hudební nástroje  

 různé druhy hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období - ročník: 1. období – 2.ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ  

 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 2. ročníku směřuje k: 

 získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností  

 k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu písně  

 schopnosti převádět lidskou řeč do rytmu a melodie, graficky ji zapsat (rytmizace a melodizace 

říkadel)  

 rozvíjení tvořivosti, rytmického a harmonického cítění pomocí hry na dětské rytmicko- 

melodické nástroje Orffovského instrumentáře  

 schopnosti pohybem reagovat na hudbu, osvojují si základní pohybové dovednosti  

 seznámení s výrazovými prostředky hudby pomocí hudebních pohádek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase 

o u zpěvu správně dýchá a 

vyslovuje 

o provádí hlasová a dechová 

cvičení 

o zpívá na základě dispozic písně 

lidové a umělé 

 zásady hlasové hygieny  

 dechová, hlasová, artikulační 

cvičení 

 lidová a umělá píseň 

MV1 Kulturní diference: poznávání 

vlastního kulturního zakotvení; 

zvláštnosti různých etnik 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje 

v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 

o pokouší se reprodukovat 

jednoduché hudební motivy 

pomocí některých hudebních 

nástrojů 

o pojmenuje alespoň pět hudebních 

nástrojů a vybere je 

z předložených obrázků 

 hudební reprodukce 

 hudební nástroje 

 hra na jednoduché hudební 

nástroje 

 

 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

o rytmicky doprovází písničky 

pomocí nástrojů z Orffova 

instrumentáře 

o pokouší se zaznamenat rytmické 

schéma jednoduché skladby nebo 

motivu 

 rytmizace hudebních motivů 

 záznam rytmického schéma 

 Orffovy nástroje 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

o pohybuje se podle daného rytmu 

o snaží se o pohybové vyjádření 

hudby 

o seznamuje se s dvoudobým 

taktem a jeho taktováním 

 pohybové hry 

 dvoudobý takt 

 taktování 

MV1 Kulturní diference: poznávání 

vlastního kulturního zakotvení; 

zvláštnosti různých etnik 

 

 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 

 

o vytleskává rytmus podle vzoru 

o pokouší se vytleskat rytmus 

 

 vytleskávání rytmu 

 grafický záznam písně 

 



dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

jednoduché písně 

o seznamuje se s pojmy notová 

osnova, noty, houslový klíč, 

pomlka, takt 

 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 rozpoznává v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální 

o rozlišuje samostatný tón a 

souzvuk 

o seznamuje se s vybranými 

skladbami našich klasiků 

 tón a souzvuky tónů 

 hudební styly a žánry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období - ročník: 1. období – 3.ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ 

 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 3. ročníku směřuje k: 

 získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností  

 dovednosti intonovat píseň s melodickou oporou hudebního nástroje na základě individuálních 

schopností  

 získání zkušeností se čtením notového zápisu, učí se základním prvkům notopisu 

 poznávání výrazových prostředků hudby (tempové, dynamické změny)  

 nácviku jednoduché, nenáročné techniky hry na dětské nástroje Orffovského instrumentáře  

 seznámení s lidovým tancem a s jednoduchými tanečními kroky   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

o zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlas 

o dbá na správné dýchání a postoj při 

zpěvu 

 zásady hlasové hygieny  

 dechová, hlasová, artikulační 

cvičení  

 lidová píseň a umělá píseň  

 populární píseň pro děti  

MV1 Kulturní diference: poznávání 

vlastního kulturního zakotvení; 

zvláštnosti různých etnik 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

o rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 rytmizace a melodizace 

jednoduchých textů 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 

 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

o využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře 

o seznamuje se s grafickým záznamem 

melodie 

 hra na hudební nástroje 

 grafický záznam melodie 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

o reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

 pohybové vyjádření hudby OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

o rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

o taktuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu 

 tóny, tempo, dynamika 

 taktování 

 



 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 rozpoznává v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 

o rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje pokouší se 

rozlišit hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

o seznamuje se s vybranými skladbami 

B. Smetany a A. Dvořáka 

 rozlišování různých druhů 

hudby a hudebních nástrojů 

 B. Smetana, A. Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období - ročník: 2. období – 4.ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ 

 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 4. ročníku směřuje k: 

 

 upevňování návyků správné hlasové hygieny  

 intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně  

 vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického 

nástroje  

 dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů  

 k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise  

 ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady   

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti 

o seznamuje se a zpívá podle svých 

dispozic písně durové a mollové 

o dbá na správné dýchání při zpěvu 

o zpívá podle svých dispozic 

jednoduché dvojhlasy 

o čte a zapisuje rytmické schéma 

písně 

o orientuje se v notovém záznamu 

jednoduché melodie 

o pojmenuje a zapíše noty v C dur 

o rozlišuje základní dynamická 

znaménka 

 písně lidové a umělé 

 písně durové a mollové 

 jednoduché dvojhlasy 

 zásady hlasové hygieny 

 dechová a artikulační cvičení 

 rytmické schéma písně 

 notový záznam 

 dynamická znaménka 

MV1 Kulturní diference: 

poznávání vlastního kulturního 

zakotvení; zvláštnosti různých 

etnik 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

o doprovází písně na rytmické nebo 

jednoduché hudební nástroje 
 doprovod písní na jednoduché 

hudební nástroje 

 

 využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

o tvoří jednoduché rytmické a 

melodické ztvárnění jednoduchých 

říkadel 

 rytmické ztvárnění některých 

říkadel 

 

 vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, mezihry a 

dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

 

o pokouší se tvořit předehry, mezihry 

a dohry k některým písním 

seznamuje se s jednodílnou písňovou 

formou 

 předehry, mezihry a dohry 

k některým písním 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 



 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností 

vytváří pohybové improvizace 

o taktuje písně v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

o učí se polkový a valčíkový krok 

 

 2/4, 3/4 a 4/4 takt 

 valčíkový a polkový krok 

 

 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

o seznamuje se s metrickými, 

rytmickými, dynamickými a 

harmonickými změnami v hudbě 

 metrické, rytmické, dynamické 

a harmonické změny v hudbě 

 

 rozpoznává v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i zřetelné harmonické 

změny 

o seznamuje se s dalšími vybranými 

skladbami naší hudební minulosti a 

současnosti 

o vyjmenuje názvy symfonických 

básní cyklu Má vlast a některé pozná 

podle poslechu 

o seznamuje se se základními údaji o 

B. Smetanovi a A. Dvořákovi 

 skladby minulosti a 

současnosti 

 B. Smetana, A. Dvořák 

 Má vlast 

MV1 Kulturní diference: 

poznávání vlastního kulturního 

zakotvení; zvláštnosti různých 

etnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Období - ročník: 2. období – 5.ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ 

 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova v 5. ročníku směřuje k: 

 

 upevňování návyků správné hlasové hygieny  

 intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně  

 vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického 

nástroje  

 dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů  

 k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise  

 ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 ívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti 

o zpívá na základě svých dispozic 

intonačně a rytmicky správně písně 

v jednohlase či dvojhlase v tóninách 

durových i mollových a při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti 

o pokouší se zpívat kánon 

o orientuje se v zápisu jednoduché 

písně či skladby 

o zaznamená jednoduchý motiv či 

skladbu 

 jednohlasé (dvojhlasé) písně 

v dur i moll 

 kánon 

 notový záznam 

MV1 Kulturní diference: 

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; 

zvláštnosti různých etnik 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, 

hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not 

o realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, 

hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not 

 realizace melodie či písně  

 využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

o vyjmenuje a roztřídí vybrané 

smyčcové, dechové a žesťové hudební 

nástroje 

 

 hudební nástroje  

 vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební improvizace 

 

o vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební improvizace 

 doprovody k písním OSV5 Kreativita: cvičení 

pro rozvoj základních rysů 

kreativity 



 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

o ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

 pohybová improvizace  

 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

o rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 
 hudební formy  

 rozpoznává v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, dynamické 

i zřetelné harmonické změny 

o rozpoznává v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, dynamické 

i zřetelné harmonické změny 

 poslech hudební žánrů a stylů MV1 Kulturní diference: 

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; 

zvláštnosti různých etnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Učební osnovy 5.9 vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících. 

1. ročník – 2 VH / týden 

2. ročník – 2 VH / týden 

3. ročník – 1 VH / týden 

4. ročník - 1 VH / týden 

5. ročník - 1 VH / týden 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Výtvarná výchova je především postaven na tvůrčích 

činnostech. Prostřednictvím těchto činností žáci mohou rozvíjet a uplatňovat vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, apod. K jejich realizaci užíváme techniky a prostředky 

tradiční, ale často i nově vznikající.  

 

Cílové zaměření vzdělávacího předmětu 

 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného 

prostředku komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a 

potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých 

skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k 

možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 

vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

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

učitel: 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá vhodné způsoby, metody a strategie osvojování nového učiva 

 vede žáky k pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných úkolů 

 umožňuje žákům využívat získané poznatky při dalších výtvarných činnostech 

 seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 předkládá žákům problémové úlohy a vede je k tvořivému výtvarnému řešení 

 vede žáky k využívání získaných dovedností i v jiných oblastech svého vzdělávání 

 umožňuje žákům prezentaci a hodnocení vlastní výtvarné tvorby 



KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 umožňuje žákům obhajovat své názory při prezentaci a hodnocení výtvarných děl 

 seznamuje žáky s terminologií z výtvarné oblasti a učí žáky používat je ve svém mluveném 

projevu 

 vede žáky k vyjadřování se pomocí výtvarných technik 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 umožňuje žákům tvořivě pracovat ve skupině 

 vede žáky k vzájemnému naslouchání a tolerování jiných výtvarných projevů 

 vede žáky ke kritickému posuzování různých výtvarných žánrů a technik 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 vede žáky k utváření kritérií hodnocení výtvarných projevů 

 seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami a styly 

 pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vede žáky k samostatnému a správnému využívání různých výtvarných technik v dalších 

oblastech 

 učí žáky a vede je k dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel při tvorbě 

různými výtvarnými technikami 

 

Zařazená průřezová témata 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 

OSV1 Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: uvědomování si jedinečnosti vlastního osobitého vnímání a vlastní 

schopnosti vyjádření 

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

 Sociální rozvoj 

OSV8 Komunikace: řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem; cvičení 

pozorování a aktivního naslouchání 

MV – Multikulturní výchova 

MV1 Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5. ročníku 

 

Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Období - ročník 1.období – 1.- 3. ročník 

Časová dotace 1.a 2. ročník- 2 VH/týden, 3. ročník- 1 VH/týden 

 

 

Cílové zaměření předmětu v 1., 2. a 3. ročníku ZŠ  

 

Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k: 

 

 vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu 

tvorby a vnímání díla upevňování návyků správné hlasové hygieny  

 samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě  

 kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných 

znaků  

 vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti  

 naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi  

 účinné spolupráci ve skupině  

 vytváření si pozitivní představy o sobě samém   

 pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost  

 bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty); 

porovnává je  a třídí na základě 

odlišností vycházejících z vlastních 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

o rozeznává barvy v základní škále, 

kterou má k dispozici; vnímá 

odlišné odstíny, pojmenuje je  

o rozezná základní plošné a 

prostorové tvary, pojmenuje je a 

používá ve vlastním obrazném 

vyjádření 

o pomocí přiřazení a přirovnání 

dovede charakterizovat základní 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (barva, linie, tvar, 

povrch, objem, objekt) 

o pojmenuje a charakterizuje prvky 

použité ve vlastním vyjádření a 

jednoduše zdůvodní jejich užití   

o charakterizuje konkrétní barvu, 

tvar, objem, povrch, objekt a 

převede je do vlastního vizuálně 

obrazného vyjádření 

 barvy, které známe  

 má to barvu jako….  

 stejné a podobné barvy a 

odstíny  

 hračky, knižní ilustrace  

 míchání příbuzných a odlišných 

barev  

 linie, plochy, tvary  

 barvy, linie, tvary, textury 

povrchu v obrazech, sochách,  

 v architektuře, doma, v přírodě  

 malujeme, kreslíme, 

modelujeme,  

 tvůrčí zpracování a reflexe 

OSV1 Rozvoj schopností a 

poznávání: cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a soustředění 

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: 

uvědomování si jedinečnosti 

vlastního osobitého vnímání a 

vlastní schopnosti vyjádření 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 

 

 v tvorbě projevuje své vlastní 

zkušenosti; uplatňuje přitom v 

plošném a prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objem, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

o vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost prožitku reálného světa  

o využívá vlastní zkušenost s 

reálným trojrozměrným světem v 

různých druzích vizuálního 

vyjádření 

o využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty   

 

 zážitky z každodenního života s 

využitím všech prostředků 

vizuálního vyjadřování  

 malba štětcem, houbou, 

prsty…,  

 kresba dřívkem, tužkou, 

rozličnými  

 materiály a nástroji 

zanechávajícími různou stopu 

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: 

uvědomování si jedinečnosti 

vlastního osobitého vnímání a 

vlastní schopnosti vyjádření 

 



 vyjadřuje rozdíly při vnímání 

událostí různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí 

vhodné prostředky 

o vnímá pohyb vlastního těla, jeho 

umístění a přemístění v prostoru a 

využívá je jako svébytný 

vyjadřovací prostředek 

o uvědomuje si specifika vnímání 

různými smysly, vyhledává 

nejpřesvědčivější způsoby 

vyjádření  

o vnímá a vyjadřuje proměny 

prostředí (počasí, světlo, teplo, 

den, noc) a nálady (radost, 

smutek, přátelství, osamělost) 

 namaluj, nakresli, vymodeluj, 

jak ..... 

 zpívají ptáci, jak chutná 

čokoláda,  

 vizuální vyjádření vjemů 

ostatních smyslů  

 denní a roční doby, proměny 

počasí a nálad vyjádřené všemi 

dostupnými prostředky   

 vyprávíme obrazem – všední i 

nevšední situace, příhody a 

události 

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: 

uvědomování si jedinečnosti 

vlastního osobitého vnímání a 

vlastní schopnosti vyjádření 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 

 Interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření; 

odlišné interpretace porovnává se 

svou dosavadní zkušeností 

o rozpozná a slovně vyjádří námět a 

základní náladu díla; dovede 

odlišit výraz a náladu 

zobrazených postav; vnímá a 

pojmenuje odlišné působení 

barevného ladění díla 

o spolupracuje na vytváření 

společného prostředí ve třídě  

 práce s uměleckým i 

žákovským dílem 

 dekorativní činnosti 

OSV8 Komunikace: řeč těla, 

zvuků a slov, řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného člověkem; 

cvičení pozorování a aktivního 

naslouchání 

 

 na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytváří, vybírá či 

upravuje 

o pokouší se pojmenovat odlišnosti 

v charakteru konkrétních 

vizuálních produktů určených 

dětem 

o vyslechne a respektuje odlišný 

názor na své i cizí dílo 

o spolupracuje na společném díle ve 

dvojici i ve skupině, vnímá vlastní 

přínos pro společnou práci 

 vizuální produkty pro děti 

 práce ve dvojici, skupině na 

společné práci 

 



 

 Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku ZŠ  

 

Vzdělávání v předmětu ve 2. období směřuje k: 

 

 vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu 

tvorby a vnímání díla  

 samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě  

 kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných 

znaků  

 vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti  

 naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi  

 účinné spolupráci ve skupině  

 vytváření si pozitivní představy o sobě samém   

 pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost  

 bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Období - ročník: 2. období – 4. a 5. ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává 

je na základě vztahů (světlostní 

poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné) 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k 

celku; v plošném vyjádření linie a 

barevné plochy; v objemovém 

vyjádření modelování a 

skulpturální postup; v 

prostorovém vyjádření uspořádání 

prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i 

jako nezávislý model. 

o rozeznává, pojmenuje a aktivně 

užívá barvy v základní škále, kterou 

má k dispozici; vnímá a pojmenuje 

odlišné odstíny 

o Porovná, rozliší a pojmenuje 

světlejší, tmavší, sytější, bledší 

odstín barvy 

o Rozezná základní plošné a 

prostorové tvary, dovede je použít ve 

vlastním vyjádření  

o Porovná a odliší plošné a prostorové 

tvary podle velikosti a vzájemných 

vztahů, využije jejich rozdílnosti pro 

vyjádření vlastního záměru  

 

 malba na různá témata s 

využitím nejširší škály barev a 

odstínů, nástrojů a formátů, 

individuální i skupinové práce  

 co vidíme na obraze, na soše, na 

fotografii, proč to autor použil, 

jak na nás dílo působí 

 volné variace na současná 

umělecká díla 

 jak vidíme svět kolem nás; 

osobité vyjadřování na zadaná 

témata 

OSV1 Rozvoj schopností a 

poznávání: cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů 

kreativity 

 

 

 o pojmenuje a charakterizuje základní 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(barva, linie, tvar, povrch, objem, 

objekt).  

o pokouší se posuzovat důvod jejich 

užití a hodnotit je z hlediska výrazu 

díla. 

o charakterizuje konkrétní barvu, tvar, 

objem, povrch, objekt a dovede je 

převést do vlastního vizuálně 

obrazného vyjádření   

o využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 

 malba, kresba všemi 

dostupnými materiály a nástroji, 

jednoduché grafické techniky, 

plastické techniky, tvorba a 

instalace objektů, práce 

individuální, ve dvojici, ve 

skupině  

 



 při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě zaměřuje na 

projevení vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinek 

pro jeho/její  nejbližší sociální 

vztahy  

 Nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly; uplatňuje je v 

plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

 Osobitost svého vnímání 

uplatňuje v přístupu k realitě, k 

tvorbě, k interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádřen; pro vyjádření 

nových a neobvyklých pocitů a 

prožitků svobodně volí a 

kombinuje prostředky (včetně 

prostředků a postupů současného 

výtvarného umění) 

o vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost 

o využívá vlastní zkušenost s reálným 

trojrozměrným světem v různých 

druzích vizuálního vyjádření 

o  pokouší se vyjádřit vjem sluchový, 

hmatový, dotykový, chuťový či 

pohybový 

o uvědomuje si specifika vnímání 

různými smysly, vyhledává 

nejpřesvědčivější způsoby vyjádření  

o uvědomuje si a dovede vyjádřit 

vjemy interiéru, exteriéru a krajiny, 

vnímá prostředí kolem sebe jako 

prostor pro prožívání a komunikaci 

o vyjadřuje situaci, změnu situace, děj, 

příběh    

 vyjádření osobních zážitků a 

zkušeností běžných i 

neobvyklých; doma, ve škole, 

ve městě, v přírodě, v ZOO, v 

muzeu…  

 experimenty  

 s vyjadřováním ostatních vjemů: 

 vzájemné vztahy a změny 

polohy v prostoru  

 záznamy a obrazy stavů a 

proměn svého okolí v přírodním 

i člověkem vytvořeném 

prostředí  

 ilustrace, cyklus, komiksový 

příběh, obrázkové písmo 

OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů 

kreativity 

OSV2 Sebepoznání a 

sebepojetí: uvědomování si 

jedinečnosti vlastního 

osobitého vnímání a vlastní 

schopnosti vyjádření 

OSV8 Komunikace: řeč těla, 

zvuků a slov, řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného 

člověkem; cvičení pozorování 

a aktivního naslouchání 

MV1 Kulturní diference: 

jedinečnost každého člověka a 

jeho individuální zvláštnosti 

 

 

 porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace  

 

 Nalézá a do komunikace v 

sociálních vztazích zapojuje obsah 

o uvědomuje si možnost různých 

interpretací téhož díla, pokouší se 

formulovat vlastní názor a 

vyslechnout a přijmout odlišný  

o vyjadřuje a v debatě obhajuje svůj 

názor na konkrétní dílo vlastní či 

jiného autora.  

 

 díla, která nás obklopují; 

rozhovory o konkrétních 

obrazech, sochách, stavbách z 

vlastního okolí  

 galerie ve třídě; proměnlivá 

společná sbírka pozoruhodných 

prací, včetně  

 komentářů a poznámek k dílům 

 můj oblíbený ilustrátor, autor   

 



vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytváří, vybírá či 

upravuje 

o vysvětlí a obhajuje svůj názor na 

konkrétní ilustrace, animované filmy, 

hračky, počítačové hry 

o vyslechne a toleruje odlišný názor, 

dovede argumentovat v debatě 

o použije postavy či charaktery z 

ilustrací, filmů či her ve vlastním 

originálním výtvarném díle 

o vyjadřuje svou zkušenost ze setkání s 

uměleckým dílem slovy nebo 

výtvarně nebo samostatně vytvoří 

vlastní originální postavu či příběh 

animovaných filmů a proč se mi 

líbí  

 vyjádření prožitku z díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Učební osnovy 5.11 vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací předmět Pracovní činnosti je realizován ve všech ročnících 1 VH týdně. 

V rámci tohoto předmětu se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní 

dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 

Při všech pracovních činnostech klademe důraz na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.  

 

Cílové zaměření vzdělávacího předmětu 

 

Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k 

organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v 

běžném životě 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních 

nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní 

činností člověka 

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému 

postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení 

 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

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

učitel:  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 seznamuje žáky se základními pracovními dovednostmi a návyky 

 učí žáky používat vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a materiály 

 seznamuje žáky s různými vhodnými pracovními postupy a metodami 

 vede žáky ke správnému plánování a organizování své práce 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých postupů a řešení 

 vede žáky k promýšlení pracovních postupů 

 rozvíjí u žáků tvořivost 

 umožňuje žákům realizovat vlastní nápady 

 umožňuje žákům obhajovat své postupy řešení 



KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 seznamuje žáky s termíny v oblasti pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů a vede 

žáky k jejich aktivnímu používání 

 učí žáky správně vytvořit a popsat jednoduchý pracovní postup 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 umožňuje žákům pracovat ve skupině 

 vede žáky k tolerování a respektování názorů a nápadů ostatních spolužáků 

 vede žáky k aktivnímu zapojování se do plnění společných úkolů 

 podporuje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 utváří u žáků pozitivní vztah k práci 

 vede žáky k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 umožňuje žákům tvořit kritéria pro hodnocení výsledků činnosti 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti a hygieny a vede je k jejich dodržování 

 vede žáky k používání ochranných prostředků 

 učí žáky organizovat si svoji práci a pracovní místo 

 vede žáky ke správným užitím materiálů a pracovních postupů 

 vede žáky k dodržování pořádku na svém pracovním místě 

 

Zařazená průřezová témata 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 

OSV1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení 

dovednosti řešení problému 

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

EV – Environmentální výchova 

EV1 Ekosystémy: využívání různých recyklovatelných a přírodních materiálů 

EV2 Základní podmínky života: životní podmínky pro pěstování rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5 . ročníku 

 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Období - ročník: 1. období – 1., 2. a 3. ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu v 1. období ZŠ 

 

Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k: 

 

 získávání pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce 

 osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

 uplatňování vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů 

 seznamování se s různými materiály, technikami a postupy 

 rozvíjení tvořivých nápadů při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

o vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 tvorba výrobků z různých 

materiálů a různými 

technikami 

EV1 Ekosystémy: využívání 

různých recyklovatelných a 

přírodních materiálů 

 pracuje podle slovního návodů a 

předlohy 

o pracuje podle slovního návodů a 

předlohy 
 práce s návodem a předlohou  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

o provádí jednoduchou montáž a 

demontáž stavebnice LEGO a různých 

dřevěných stavebnic 

 montáž a demontáž stavebnic OSV5 Kreativita: cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity 

 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

o provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 pozorování přírody  OSV1 Rozvoj schopností 

poznávání: cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a soustředění 

 pečuje o nenáročné rostliny o ošetřuje nenáročné pokojové rostliny 

o podle druhu pěstitelské činnosti se 

pokouší zvolit vhodné pomůcky a 

nástroje 

 péče o rostliny  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

o připraví tabuli pro jednoduché stolování 

o seznamuje se se základním vybavením 

kuchyně 

o pojmenuje a jednoduše vysvětlí činnost 

některých pomůcek a nástrojů v 

kuchyni 

 stolování 

 vybavení kuchyně 

 



 chová se vhodně při stolování o chová se vhodně při stolování 

o dodržuje pořádek a hygienu při práci s 

potravinami 

 společenské chování 

 hygiena a bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Období - ročník: 2. období – 4. a 5. ročník 

Časová dotace: 1 VH / týden 

 

Cílové zaměření předmětu ve 2. období ZŠ 

 

Vzdělávání v předmětu ve 2. období směřuje k: 

 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 prohlubování již osvojených základních pracovních dovedností a návyků 

 organizaci a plánování práce 

 používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa 

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 

a postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

o vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě 

své představivosti různé výrobky 

z daného materiálu 

 práce s různými materiály, 

technikami a postupy 

 návrhy vlastního řešení 

zadaného úkolu 

OSV1 Rozvoj schopností poznávání: 

cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění; cvičení 

dovednosti řešení problému 

EV1 Ekosystémy: využívání různých 

recyklovatelných a přírodních 

materiálů 

 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 

o využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

 seznamování a využívání 

prvků lidových tradic 

 lidové zvyky, tradice a 

řemesla 

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem k použitému materiálu 

o volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

 pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní a bezpečnost při 

práci s nimi 

 

 udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

o udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc při úrazu 

 bezpečnostní a hygienické 

předpisy 

 základy první pomoci 

 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

o provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

 různé druhy stavebnic OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

o pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

 práce s návodem, 

předlohou, jednoduchým 

náčrtem 

 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

o dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

 bezpečnost a hygiena 

 první pomoc 

 



pomoc při úrazu 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy a 

pozorování 

o provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede 

pěstitelské pokusy a pozorování 

 základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 půda a její zpracování 

EV2 Základní podmínky života: 

životní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny 

o ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny 

 výživa rostlin 

 pěstování rostlin ze semen 

v místnosti 

 pokojové rostliny 

 

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní 

o volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní 

 pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní pro pěstování 

rostlin 

 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu 

o dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc při úrazu 

 bezpečnost a hygiena 

 první pomoc 

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 orientuje se v základním vybavení kuchyně  

 

o orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

 základní vybavení kuchyně  

 připraví samostatně jednoduchý pokrm o připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

 výběr, nákup a skladování 

potravin 

 čtení receptů 

 příprava jednoduchého 

pokrmu 

OSV1 Rozvoj schopností poznávání: 

cvičení dovednosti řešení problému 

 dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 

o dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování 

 jednoduchá úprava stolu 

 pravidla správného stolování 

 



 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc pří úrazu 

o udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc pří 

úrazu 

 bezpečnost a hygiena při 

práci s potravinami a 

kuchyňským náčiním 

 první pomoc 

 

 

Pedagogická rada projednala dne 29.08.2016 

 

Podpisy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne 30.08.2016 

 

Podpisy:  

 

 

 

 

 

 

 

Zákonní zástupci žáků byli seznámeni dne 21.09.2016 


