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Dodatek k ŠVP ZV č. 3 

Název školního vzdělávacího programu: Základní škola a 

mateřská škola Středokluky  
Škola: Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ 

 

Ředitelka školy: Mgr.Ivana Bádalová 

 

Koordinátor ŠVP ZV: PaedDr. Milena Sedlmayerová 

 

Platnost dokumentu: od. 1.9.2007 

 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán školskou radou dne 29.8.2013  

 

Ve Středoklukách dne 29.8.2013 

 

…………………………………………………….. 

Mgr.Ivana Bádalová, ředitelka školy 

 

      razítko školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Středokluky ve znění platných 

dodatků  

od 1. 9. 2013 takto: 
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Přehled změn v upraveném RVP ZV 

Strana / část 

textu 

Úprava 

s. 1 Uvedeni autoři revize platné od 1. 9. 2013 

část A, kapitola 

1.1 

Doplněno schéma, upravena poznámka pod čarou 

část A, kapitola 

1.2 

Doplněn bod týkající se standardů a upravena poznámka pod čarou. 

část B, kapitola 

2 

Zpřesněny odkazy na legislativní předpisy. 

část C, kapitola 

5 

Do přehledu vložena informace o Dalším cizím jazyce vč. poznámky pod čarou 

část C, kapitola 

5 

Vložen odstavec týkající se přílohy Standardy 

část C, kapitola 

5 

Schéma 2 doplněno o Standardy 

část C, kapitola 

5.1 

Doplněna poznámka pod čarou o začlenění Dalšího cizího jazyka do vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace 

část C, kapitola 

5.1.2 a 5.1.3 

Upraven vzdělávací obor Cizí jazyk a doplněn vzdělávací obor Další cizí jazyk 

část C, kapitola 

5.2.1 

Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na prvním stupni doplněna 

problematika desetinných čísel a zlomků 

část C, kapitola 

5.4.1 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany 

člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a 

obrany státu 

část C, kapitola 

5.4.1 a 5.5.2 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství 

byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných 

událostí, korupce a obrany státu 

část C, kapitola 

5.6 

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena problematika ochrany člověka za 

mimořádných událostí 

část C, kapitola 

5.6.3 a 5.6.4 

Do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka 

za mimořádných událostí 

část C, kapitola 

5.8 a 5.8.1 

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla 

začleněna (případně upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných 

událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy 

část C, kapitola 

5.10.2 

(původní) 

Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl 

přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 

část C, kapitola 

7 

Do rámcového učebního plánu byl doplněn Další cizí jazyk a jeho hodinová dotace 

část C, kapitola 

7 

Doplněna poznámka pod čarou týkající se Dalšího cizího jazyka s variantou 1 a 2 

část C, kapitola 

7.1 

Upraveny a doplněny poznámky týkající se Dalšího cizího jazyka s variantou 1 a 2 

část C, kapitola 

7.2 

Doplněny poznámky pod čarou týkající se návaznosti výuky Cizího jazyka a Dalšího 

cizího jazyka a vzdělávání žáků, jejichž mateřský jazyk není čeština. 

část D, kapitola 

11 

Zásady zpracování ŠVP, byla rozšířena o problematiku vyhodnocování a úprav ŠVP 

část D, kapitola 

11 

Struktura ŠVP byla upravena (odstraněno vlastní hodnocení školy a některé další původně 

závazné součásti ŠVP, nyní jsou uváděny jako doporučené) 

Slovníček Do slovníčku použitých výrazů byla doplněna definice Standardů 
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Část A 
 

1 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 
 

1.1 Systém kurikulárních dokumentů 

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání 

žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní (viz graf 

schéma 1). 

 

 

Graf Schéma 1 – Systém kurikulárních dokumentů 
Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
(RVP ZV-LMP); RVP ZŠS – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální; RVP GV – Rámcový vzdělávací 

program pro gymnaziální vzdělávání gymnázia; RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; 
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání; RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní 

umělecké vzdělávání; RVP JŠ – Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

*  Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro 
základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další. 

 

1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

RVP ZV: 

 navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání; 

 stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha 1), jejichž smyslem je účinně 

napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV;  

 je závazný podkladem pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení 

pro vstup do středního vzdělávání. 

 

                ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZPRACOVANÉ PODLE RVP  

               ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRO NĚŽ NEBYL VYDÁN RVP 
ŠKOLNÍ 
ÚROVEŇ 

STÁTNÍ 
ÚROVEŇ 

 

 

RVP PV 
RVP ZV 

příloha 

RVP ZV-LMP 

RVP G 
RVP GSP 

 RVP ZŠS 

 RVP ZUV 

RVP JŠ 

NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 

předškolní 
vzdělávání 

základní 
vzdělávání 

 RVP SOV 

střední 
vzdělávání 

ostatní 
vzdělávání 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

OSTATNÍ 
RVP* 
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1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání
1
 

 zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči se zákonnými zástupci žáků. 

 

Část B 
 

2 Charakteristika základního vzdělávání 
 

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání 

základní škola. V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního 

vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  

 

2.1 Povinnost školní docházky 

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní 

docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona č. 561/2004 Sb.  

 

2.2 Organizace základního vzdělávání 

Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy 

upravuje § 46 a § 47 školského zákona. č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 

a § 50 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání 

stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce 

č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 

a studentů mimořádně nadaných. 

 

2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním 

předpisem. 

 

2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání 

Získání stupně vzdělání se řídí § 45 školského zákona a ukončení základního vzdělávání § 54 

a § 55 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

 

  

                                                      
1  Podrobněji viz Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) – s. 47 – 51 a navazující 

koncepční dokumenty. 
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5  Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově blízkými vzdělávacími obory: 

 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Další cizí jazyk) 

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

 Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

 Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

 Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

 Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na 

základě cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie 

vyučovacích předmětů – viz graf schéma 2. 

Do RVP ZV se vkládají jako Příloha 1
2
 Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou 

určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů 

stanovených v RVP ZV.  

Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů ŠVP vzájemně 

spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali 

nadpředmětový přístup ke vzdělávání. 

 

 

Úroveň RVP Úroveň ŠVP 

 

Klíčové kompetence 
 

 

 

 

Cíle základního vzdělávání Výchovné a vzdělávací 

  strategie školy 

 

 

 

Cílové zaměření Výchovné a vzdělávací strategie 

vzdělávacích oblastí vyučovacích předmětů 

 

 

 

Vzdělávací obsah Učební osnovy 

Očekávané výstupy Rozpracované výstupy 

(Standardy pro základní vzdělávání) 

Učivo Rozpracované učivo  

 

Graf Schéma 2 – Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

                                                      
2
  Původní Příloha RVP ZV-LMP se stává Přílohou 2. 
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5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování Jazyková výuka, jejímž cílem je 

zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 

vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.  

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk
3
. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka
4
. 

Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím 

jazyce směřuje k předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky)
5
. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

že vede žáka k: 

 chápání pochopení jazyka jako prostředku svébytného historického jevu, v němž se odráží 

historický a kulturní vývoj historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje 

celoživotního vzdělávání 

 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro 

rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

                                                      
3  Další cizí jazyk je do od školního roku 2013/2014 vymezen jako doplňující vzdělávací obor součást vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace s disponibilní časovou dotací 6 hodin na 2. stupni.. Znamená to, že škola musí všem 

žákům nabídnout Další cizí jazyk ve formě volitelného předmětu. Vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru 

Další cizí jazyk je vymezen v kapitole 5.10 Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 

8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola 

daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech  

pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. 
4
  V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu ( zejména ve fonetice a syntaxi) pro další 

osvojování jazyka. Rovněž je cílem  rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším 

jazykům. 
5  Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, 

pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným 

jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 

 Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně 

týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat 

Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací 

o známých a běžných skutečnostech. Umí Popíše jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední 

okolí a záležitostí týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.  

 Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 

konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat používá. Umí představit Představí sebe a ostatní a klást klade 

jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, 

a na podobné otázky umí odpovídat odpovídá. Dokáže se  Jednoduchým způsobem domluvit se domluví, mluví-li 

partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 
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 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání 

a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 
 

5.1.2 CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy – 1. období 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák  

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně  

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob 

s dostatkem času pro porozumění 

 používá abecední slovník učebnice 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu   

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu  
rozlišuje grafickou přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  
 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy – 2. období  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností  
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům, pokud 

jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu  

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 

a má k dispozici vizuální oporu  
 

MLUVENÍ  
žák  

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se 

s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informací 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
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času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové 

materiály) a využívá je při své práci 

 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu 

 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 

 používá dvojjazyčný slovník 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy – 2. období 

 

PSANÍ  
žák  

 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení napíše krátký text 

a odpověď na sdělení; s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vyplní své základní osobní údaje do formulářů formuláře 

 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace 

 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu  

 

Učivo 

 pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování 

 jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích, práce se slovníkem   
 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, povolání, lidské 

tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, 

roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a, počasí, tradice 

a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje 

 slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět základy lexikálního principu 

pravopisu slov – věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

2. stupeň 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák 

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím 
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vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně  

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém 

slovníku 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, 

škole a probíranými tematickými okruhy 

 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 

 vyžádá jednoduchou informaci  

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

MLUVENÍ  
žák  
jednoduchým způsobem se domluví v zeptá na základní informace a adekvátně reaguje 

v běžných každodenních formálních i neformálních situacích  

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech  

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

PSANÍ  
žák  

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo 

 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, 

představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, 

přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský 

program 

 základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), 

kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…) 

 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 slovní zásoba a tvoření slov – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; 

práce se slovníkem 

 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, 

formulář, dotazník, kultura, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, 
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pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, člověk a  příroda a město, nákupy a móda, 

společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, 

sociokulturní prostředí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

 slovní zásoba a tvoření slov 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 

žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat  
 

MLUVENÍ  
žák  

se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a podobné otázky pokládá  
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 

a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 

PSANÍ  
žák  

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat  

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

 
Učivo 

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem  
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tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, 

jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 

ose 

Učivo 

 obor přirozených čísel 

 přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 

 zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

 

 

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 

koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací 

obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí 

a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický 

život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní 

vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci 

jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami 

i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných 

stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich 

a chránit je. Na základě poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí 

vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 

i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti 

a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory 

a podněty jiných. 
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V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 

vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se 

do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci 

a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání 

místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní 

výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah 

k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 

chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi 

lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, 

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale 

i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý 

tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví 

jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí 

a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, 

hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, 

o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci a o bezpečném. Osvojují si bezpečné chování 

a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují 

zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je 

nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují 

názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá 

hodnota v životě člověka.  

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci 

především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší 

modelové situace atd. 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

že vede žáka k: 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 

soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 

a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností 

a limitů) 

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 

a bezpečnosti druhých 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 
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5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Učivo 

 škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa 

a situace 

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

 naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 

i nedostatkům 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci lidmi, obhájí při konkrétních činnostech a odůvodní 

své názory, popřípadě připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení se 

spolužáky 

 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 

Učivo 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové 

spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“ 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie – ohleduplnost, 

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 

předcházení konfliktům 

 právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na 

reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot  

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby 

placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky 
 

LIDÉ A ČAS 

Učivo 

 orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 

sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim dne, roční období 
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ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

Učivo 

 rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné 

události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru 

a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek  

 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Učivo 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby a projevy, základní 

stavba a funkce člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, 

vývoj jedince  

 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické 

a psychické změny v dospívání, HIV/AIDS (cesty přenosu) 

 péče o zdraví, zdravá výživa – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr 

a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, pohybový režim, 

zdravá strava; nemoc,; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc, úrazová zábrana; při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní 

hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

 partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality 

 návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, hrací automaty a počítače nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dopravní značky; předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, 

sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 

 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné 

pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku 

 situace hromadného ohrožení 
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 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení 

(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, 

ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 

 

 

5.5  ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi 

a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání 

směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich 

rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti 

a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na 

utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí 

vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na 

nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí 

vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, 

výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě 

k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací 

oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných 

rizikových situacích i při mimořádných událostech.  

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 

s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 

Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního 

jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině 

a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. 

Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a s možnými, včetně činností 

armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat 

a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní 

názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl 

jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě 

demokratické společnosti. 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

že vede žáka k: 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových 

i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) 

rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 
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5.5.1  DĚJEPIS 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

MODERNÍ DOBA 

Očekávané výstupy 

žák 

 zhodnotí postavení ČSR Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Učivo 

 nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik ČSR Československa, její 

jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy 

 mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –

komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro ČSR Československo a svět  

 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

 vysvětlí  a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské 

a vojenské spolupráce  

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

Učivo 

 vývoj Československo Československa a od roku 1945 od únorového převratu do roku 1989, 

vznik ČR České republiky 

 

 

.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

2. stupeň 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 

jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany 

státu 

 

 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 

ochrany, uvede jejich příklady 

 objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve 

svém jednání 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 
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a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 

domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, 

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým 

i svěřeným majetkem, a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 

deficitu 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv 

nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 

nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 

uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu 

Učivo 

 peníze – funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, státu; význam daní 

 hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 

 banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního 

trhu pro investování a pro získávání prostředků 

 principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 

fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání 

 

 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

Očekávané výstupy 

žák 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při 

zajišťováni obrany státu 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

Učivo 

 právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky 

státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu 

 protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 

 právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky 

z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí 

jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 

obrany státu a účasti v zahraničních misích  

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
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objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského 

charakteru 

Učivo 

 mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody; významné mezinárodní organizace (RE Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy způsoby včetně válek 

a terorismu, možnosti jejich řešení 

 

 

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti 

jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení 

důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně i člověka, včetně 

možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do 

přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného 

alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

že vede žáka k: 

 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat 

a hledat na ně adekvátní odpovědi 

 
 

 

5.6.3 PŘÍRODOPIS 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Očekávané výstupy 

žák 

 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence 

a léčby, objasní význam zdravého způsobu života  

 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 

Učivo 

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných 

nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

 životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Očekávané výstupy 

žák 

 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 
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Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí 

a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

Učivo 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana 

a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy 

znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka 

 mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí, 

přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, 

větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 

 

5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE) 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

Očekávané výstupy 

žák 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

 

5.8  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 

a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování podporující zdraví, 

kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

základním důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 

výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje podpory a ochrany zdraví jednou 

z priorit základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví 

(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve 

svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami 

sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob smysl zdravotní prevence jeho ochrany 

i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým 

nebezpečím, které ohrožuje různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných 

situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení 

zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části 

o poznávání zásadních životních hodnot
6
, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání 

v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci 

a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti 

s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí vede žáky aktivně rozvíjet k aktivnímu rozvoji a chránit 

ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně 

odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si upevňují hygienické, 

stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, 

předcházet úrazům a čelit vlastnímu osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich 

                                                      
6
  Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných 

zástupců žáků. 
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uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních 

i rizikových situacích i při mimořádných situacích událostech. Rozšiřují a prohlubují si poznatky 

o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se 

na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince 

a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je 

vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce 

propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují 

poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole 

a společenství vrstevníků. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice 

zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně 

k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, 

jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu 

pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj 

zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví 

a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání 

žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu 

jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které 

vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce 

a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy 

aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které 

předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování 

zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – 

v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné 

výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně 

využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním 

oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější důležité životní hodnoty hodnotu v kontextu dalších 

životních hodnot 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech 

a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných 

událostí 

 

 

5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

žák 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a partnery; pozitivní 

komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství 

(v rodině, komunitě) 

 optimálně reaguje na fyziologické respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje;  

a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
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 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními 

cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

 dává uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, při mimořádných událostech; 

v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 

i mimořádných událostí  

Učivo 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

 dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 

 sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako 

součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost;, promiskuita; 

problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

 výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota 

 tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 

denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, 

pohybový režim 

 režim dne  

 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami chronickým onemocněním a úrazy – 

bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); 

preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) základní cesty přenosu nákaz 

a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné 

krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

 ochrana před , chronickým onemocněním chronickými nepřenosnými chorobami a před 

úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní 

a lékařská léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

 auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s počítačem; návykové psychická onemocnění, násilí mířené 

proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, 

nebezpečné látky (bezpečnost v dopravě a předměty, nebezpečný internet), násilné 

chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu) 

 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné 

projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se 

službami odborné pomoci 

 bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný 

pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v konfliktních a krizových 

rizikových situacích a v situacích ohrožení 
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 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana 

zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu 

rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. 

zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 

 manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 

 ochrana člověka za mimořádných událostí – živelní pohromy, terorismus klasifikace 

mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 

obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných 

událostí 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské 

potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie) 

 podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví  

 podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 

 seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení 

problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání 

názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání 

a chování 

 morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; 

dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování 

 

 

 

5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

 

2. stupeň 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 

aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 

příčiny 

Učivo 

 turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném 

terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 
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5.10  DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 
 

Do RVP ZV se zařazují Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního 

vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné 

využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah. 

 

 

5.10.1  DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

2. stupeň 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby 

 rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám 

 rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na 

otázku 

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, 

vyplní základní údaje do formulářů 

 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace 

 napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických 

struktur a vět 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných 

výrazů, poskytne požadované informace 

Učivo 

 základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, 

představování 

 jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, 

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje 

 slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

 základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov – věta 

jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě 
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7 Rámcový učební plán 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. – 5. ročník 6. – 9. ročník  

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 35 15 

Cizí jazyk 9 12 

 Další cizí jazyk – 6
7
 

Matematika a její aplikace 20 15 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 – 

Člověk a společnost 
Dějepis 

– 11 
Výchova k občanství 

Člověk a příroda 

Fyzika – 

21 
Chemie – 

Přírodopis – 

Zeměpis – 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 10 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví – 

10 
Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 3 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace 14 
24 

(z toho 6 pro DCJ) 

Celková povinná časová dotace 118 122 

P =  povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni časovou dotaci lze 

čerpat; pokud je realizováno formou samostatného vyučovacího předmětu, je předmět dotován 

z disponibilní časové dotace. 

                                                      
7  Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích 

hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných 

volitelných obsahů. Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální 

časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních 

hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech  pro upevňování a rozvíjení 

Cizího jazyka. 
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7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem 

Jazyk a jazyková komunikace 

- vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotací 

3 hodiny a je zařazen povinně do 3. – 9. ročníku; s výukou Cizího jazyka je možné začít při 

zájmu žáků a souhlasu jejich rodičů zákonných zástupců i v nižších ročnících; přednostně 

musí by měla být žákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud žák (jeho zákonný 

zástupce) zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné 

zástupce žáka na skutečnost, že ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve 

vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu žáka na jinou základní nebo střední školu 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je do školního roku 2011/2012 zařazen 

jako volitelný; škola má povinnost jej nabídnout všem žákům nejpozději od 8. ročníku; pro 

Další cizí jazyk je vymezena disponibilní časová dotace v rozsahu minimálně 6 hodin; pokud si 

žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiné vzdělávací obsahy, které lépe odpovídají jeho 

zájmům Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností 

nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování 

významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro 

výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení 

Cizího jazyka 

Disponibilní časová dotace je určena: 

 k nabídce a realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musí vycházet z cílů 

základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků 

 k realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v rozsahu minimálně 

6 hodin (nejpozději od 8. ročníku) nebo k realizaci aktivit rozvíjejících Cizí jazyk jiných 

volitelných obsahů ve stejné časové dotaci 

 

Část D 
 

8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

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

(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním 

(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími 

k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým 

sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou 

nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 

 

8.1  Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje: 

-  ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky; 

-  v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími 

programy; 

-  formou individuální integrace do běžných tříd
8
.  

Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich 

úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.   

                                                      
8  § 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. 
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Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při 

jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod 

s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí 

uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální 

komunikace a dalších specifických dovedností žáků. 

Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje 

odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za 

přispění všech podpůrných opatření
9
 umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je 

k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální 

integraci. 

RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro 

tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. 

Na úrovni ŠVP je možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto 

žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto 

žáků. Ze stejného důvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se zařazují 

speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním 

vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde 

zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově 

postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova 

písma, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP současně uvádí, 

jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů je ve 

vzdělávání využíváno. 

Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo 

zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do 

rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra 

aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo 

psycholog). 

  

Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu 

speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb 

a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve 

svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně 

pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání.   

Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné 

zabezpečit tyto podmínky: 

- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka;  

- umožnit využívat všech podpůrných opatření
10

 při vzdělávání žáků; 

- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, 

při stanovování obsahu, forem i metod výuky; 

- zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče; 

- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; 

- odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního 

prostředí; 

                                                      
9
  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

 
10  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb.  
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- spolupracovat s rodiči nebo se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními 

a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat 

s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); 

- spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním;  

- podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. 

Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením:  

- umožnit využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem 

k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; 

- umožnit využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském 

zákoně
11

 k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče; 

- upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích
12

 tak, aby 

byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit 

i výběr učiva; 

- umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci 

vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části – nahradit 

příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, 

který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem (viz poznámky k RUP); 

- uplatňovat alternativní formy komunikace – znaková řeč, Braillovo písmo, náhradní formy 

komunikace; 

- umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě 

nebo studijní skupině. 

                                                      
11  § 26 odst. 2 zákon  č. 561/2004 Sb.  
12  V případě desetileté školní docházky se na 1. stupni dělí období: 1. období 1. – 3. ročník, 2. období 4. – 6. ročník. 
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8.2  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Do této skupiny patří žáci
13

, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově 

odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých 

u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci 

řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez 

závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou 

jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, 

projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, 

vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým 

postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům 

věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. 

Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy 

je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu 

příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. U těchto žáků 

bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým 

prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně je však třeba zajistit těmto žákům, 

ve shodě se školským zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem, vzdělávání v jazyce 

příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v průběhu školní docházky i takové 

informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu je 

potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich 

národnosti. 

Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně 

znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní 

společnosti. Proto je nezbytné, aby škola při přípravě ŠVP vnímala jinou národnost, etnicitu či 

hodnotovou orientaci všech svých žáků a v rámci možností pružně reagovala na jejich kulturní rozdíly, 

případně vypracovala pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně 

vyhovovaly. 

Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího 

prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře 

zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. 

Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby 

organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých 

kultur, etnik a sociálního prostředí. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto 

podmínky: 

- individuální nebo skupinovou péči; 

- přípravné třídy; 

- pomoc asistenta pedagoga; 

- menší počet žáků ve třídě;  

- odpovídající metody a formy práce; 

- specifické učebnice a materiály; 

- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; 

- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, 

případně s dalšími odborníky. 

                                                      
13  § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.  
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8.3 Tvorba školního vzdělávacího programu v základních školách při zdravotnických zařízeních, ve 

školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy 

V případě tvorby školního vzdělávacího programu v základních školách při zdravotnických 

zařízeních, ve školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, která pečují o děti, vyžadující léčebný režim v důsledku jejich 

neurologického poškození a psychického onemocnění – viz § 9 až 11 vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou 

se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, může 

ředitel školy nebo školského zařízení upravit školní vzdělávací program, případně organizaci 

vzdělávání obecně stanovenou v RVP ZV, podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb 

a možností žáků. 
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9 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků do základního 

vzdělávání je významné proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na 

něž je třeba reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. 

Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat 

výkonů nad rámec běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 

3 až 10 %
14

. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání. 

Pro rozpoznávání a rozvíjení mimořádného nadání má základní vzdělávání zcela zásadní 

význam. Především jde o etapu vzdělávání, kterou prochází celá populace žáků, zároveň jde o období, 

které je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznávání jejich nadání, pro 

vhodnou motivaci a rozvoj jejich nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Tito 

žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření 

vhodných podmínek. 

Identifikace nadání 

Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody 

pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků 

ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfólio portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, 

rozhovory se žákem a jeho rodiči zákonnými zástupci. Především u žáků do 9 let je náročné 

jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, 

který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu 

lepšího průměru. Při vyhledávání mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům 

s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního 

a znevýhodňujícího sociálního prostředí. 

Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se 

souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytnout psychologové v síti pedagogicko-

psychologických poraden. 

Specifika mimořádně nadaných žáků: 

 žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky; 

 problematický přístup k pravidlům školní práce; 

 tendence k vytváření vlastních pravidel; 

 sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být 

i kontroverzní; 

 vlastní pracovní tempo; 

 vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu; 

 malá ochota ke spolupráci v kolektivu; 

 rychlá orientace v učebních postupech; 

 záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; 

přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním; 

 kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů; 

 vhled do vlastního učení; 

 zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích 

předmětech, které reprezentují nadání dítěte; 

 potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí. 

                                                      
14

  Přestože je problematice nadání věnována již více než sto let pozornost odborníků, není dosud stanovena jednotná 

definice nadání, eventuálně mimořádného nadání. Také odhadované množství nadaných žáků se u jednotlivých autorů 

liší. 
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Vytváření vztahové sítě u mimořádně nadaných dětí 

Vytváření vztahové sítě je u mimořádně nadaných žáků ovlivněno jejich osobnostní strukturou, 

zejména převažující silnou tendencí k introverzi. Také některé osobnostní vlastnosti těchto žáků 

mohou znesnadňovat vytváření nekonfliktních vztahů ať již k vrstevníkům, nebo k učitelům i k sobě 

samým. Především sklon k perfekcionismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický 

druh humoru mohou patřit k faktorům, které ovlivňují vytváření vztahů k vrstevníkům - spolužákům. 

Tam, kde se nevytvořily podmínky pro to, aby se dítě naučilo zacházet se svými specifickými 

schopnostmi, může paradoxně být jeho mimořádné nadání příčinou vytvoření negativního sebeobrazu 

a popírání vlastních schopností. Jindy se stane, že vlivem nepodnětného a málo vstřícného prostředí se 

žák uzavírá do vnitřního světa svých schopností a odmítá s okolním prostředím vrstevníků 

komunikovat. Tato situace je častá vzhledem k tomu, že mezi nadanými žáky je mnoho introvertů se 

špatnou sociální přizpůsobivostí, kterým vyhovuje omezená komunikace s okolím anebo je u nich 

patrná větší tendence ke komunikaci s věkově staršími.  

Velmi důležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi 

a možnostmi jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní třídy, učitelů i vrstevníků. V době, kdy žáci vstupují 

do školy, je pro ně důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to 

i přesto, že tito žáci obvykle snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Často právě 

nadaní mají strach, že se jim nepodaří začlenit se do komunity, ke které se věkově vztahují. Dochází 

tak k tomu, že se jejich snaha o včlenění se do přirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí 

k popření vlastních schopností. S přibývajícím věkem se u těchto žáků zvyšuje jejich sociální 

vnímavost, kdy si dobře uvědomují svoje přednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupině 

vrstevníků, kdy se jejich mimořádné nadání může stát i důvodem k obdivu vrstevníků.  

Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti 

okolí ke specifikům žáka. 

Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků 

Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně 

z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 

Příklady pedagogicko-organizačních úprav: 

 individuální vzdělávací plány; 

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu; 

 zadávání specifických úkolů; 

 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; 

 vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech; 

 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně 

žáka; 

 účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky. 
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10  Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky 

pro uskutečňování RVP ZV 
 

Vzdělávání vycházející z RVP ZV by mělo být podpořeno odpovídajícími podmínkami. 

V souladu s koncepčními vzdělávacími dokumenty, obecně platnými předpisy a normami, 

vzdělávacími potřebami žáků a potřebami pro pedagogickou činnost učitelů jsou v RVP ZV vymezeny 

materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky. 

Uvedené podmínky představují optimální stav, se kterým by se měly jednotlivé školy 

poměřovat a k němuž by se měly s podporou zřizovatele postupně přibližovat a dále jej rozvíjet. 

Při vytváření podmínek na konkrétní škole je vhodné zvažovat: 

 potřeby žáků a učitelů; 

 kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole; 

 optimalizaci sociálních vztahů; 

 efektivitu vzdělávání žáků;  

 realizaci zájmových činností; 

 spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu. 

Prostorové a materiální podmínky: 

 kmenové (univerzální) učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením; 

 speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy) 

- jazykové, ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou 

výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem 

a pomůckami, audiovizuální technikou, 

- tělovýchovné (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, 

- pracovní (dílny, kuchyně, pozemky pro zahradnickou činnost) vybavené vhodnými přístroji, 

nářadím atd.; 

 prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím 

úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným 

zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek; 

 studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) – 

knihovny a studovny, informační a komunikační centra; 

 pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity – pro společné 

i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele); 

 prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd (sály, auly, výstavní 

prostory či jiné prostory tomu přizpůsobené); 

 prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby), vybavené pracovním 

a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení; 

 prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou 

výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené 

činnosti chlapců a děvčat; 

 prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem 

hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným 

normám; 

 prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické 

normy a věkové zvláštnosti žáků; 

 prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí 

další pomoci při zdravotních problémech; 

 prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitel, zástupce 

ředitele, hospodářka, správce sítě aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou; 
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 učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky 

(např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) 

umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků; 

 další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.). 

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: 

 vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace 

a aktivního pohybu; 

 vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků; 

 vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků); 

 zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy – podle platných norem (odpovídající světlo, 

teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické 

vybavení prostorů); 

 dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí; 

 ochrana žáků před úrazy; 

 výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; pravidelná 

kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti; 

 dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická 

dovednost učitelů poskytovat první pomoc. 

Psychosociální podmínky: 

 vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak 

mezi učiteli a vedením školy; 

 vzdělávání propojené se skutečným životem – osvojování si toho, co má pro žáky praktický 

smysl, co vede k praktické zkušenosti; 

 věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu 

s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám 

a omylům; 

 naplnění potřeb žáků – všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě a realizaci 

vzdělávání; 

 příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, 

empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou; 

 ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy; 

 spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu demokratického 

společenství – budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných 

pravidel, spravedlnosti, spolupráce; 

 včasná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni; 

 respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům. 

Personální podmínky: 

 pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., schopní podílet 

se i na dalších činnostech ve škole; 

 pedagogičtí pracovníci s potřebnými profesními dovednostmi – komunikativní ve směru 

k žákům, jejich rodičům zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům 

zajišťujícím pro školu speciální služby, schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další 

činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost; 

 nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům zákonným zástupcům – speciální pedagog, 

psycholog, asistent atd.; 

 pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce; 

 řídící pracovníci s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, 

schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný 
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a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní 

poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům. 

Organizační podmínky: 

 účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV; 

 základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání 

problémů se žáky a jejich rodiči zákonnými zástupci; 

 optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve shodě s obsahem 

vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání; 

 optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim 

odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, 

mimořádné situace). 

Podmínky spolupráce školy a rodičů zákonných zástupců žáků: 

 funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení 

školy, k rodičům zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry 

vzdělávání navzájem; 

 styk s rodiči se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) – 

seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, 

vzájemné hledání při řešení problémů žáků; 

 vzdělávací strategie otevřená vůči rodičům zákonným zástupcům žáků; 

 prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů zákonných zástupců žáků; 

 prostor pro setkávání učitelů s rodiči se zákonnými zástupci žáků; 

 poradní servis pro rodiče zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách; 

 informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání; 

 možnost účasti rodičů zákonných zástupců žáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích 

činnostech organizovaných školou; 

 vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. 

 

Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je třeba považovat: 

 kmenovou učebnu pro každou třídu vybavenou funkčním zařízením; 

 speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku: cizího jazyka, 

ICT, přírodovědných a společenskovědných předmětů, pro výuku hudební výchovy, výtvarné 

výchovy a pracovní činnosti, prostory (vlastní či pronajaté) pro zajištění povinné TV; 

 prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele; 

 prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po 

vyučování; 

 prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy (vlastní či pronajaté); 

 prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou 

výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících žáků a oddělené činnosti chlapců 

a děvčat; 

 prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem 

hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám; 

 prostory pro společné stravování (ve vlastní nebo jiné blízké škole); 

 prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí 

další pomoci při zdravotních problémech; 

 učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky 

umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. 
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Ostatní podmínky (organizační, personální, bezpečnostní) nevyžadují většinou specifické 

nároky na finanční zabezpečení a rozdíl mezi nezbytnou a optimální úrovní je spíše v kvalitě jejich 

naplňování. 
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11 Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního 

vzdělávacího programu 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) je školský dokument, který v souladu 

se školským zákonem zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání
15

. ŠVP 

vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné 

podmínky a možnosti školy a i oprávněné požadavky rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Má na 

zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací 

proces na konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP, který si škola vypracovala
16

.
 

Ředitele Ředitel školy odpovídá za vypracování zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho 

vyhodnocování a případné úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP nebo může pověří funkcí 

koordinátora pověřit svého zástupce nebo jiného člena pedagogického sboru. Samotná příprava ŠVP 

je, jeho následné vyhodnocování a úpravy jsou výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti 

celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Proto je vhodné, aby se na zpracování ŠVP, na 

vyhodnocování jeho jednotlivých částí ŠVP podílejí a případných úpravách podíleli všichni učitelé 

příslušné školy a, kteří jsou také spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP v podmínkách 

dané školy. 

ŠVP stanovuje (zveřejňuje) vydává ředitel školy po projednání se školskou radou, která se 

vyjadřuje . K návrhu ŠVP i k realizaci následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto 

programu se vyjadřuje školská rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být 

zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce měl možnost seznámit s obsahem programu, aby do něj 

mohl každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii
17

. 

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho 

soulad s právními předpisy a RVP ZV
18

. 

 

Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

ŠVP: 

 je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanované struktury pro celé období základního 

vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní 

vzdělávání; 

 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní 

docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem; 

 umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (viz kapitola 8) i pro žáky mimořádně nadané (viz kapitola 9), pokud 

to vzdělávání těchto žáků vyžaduje; 

 vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, 

a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí; 

 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií 

na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných 

a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů; 

 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při 

uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních potřeb 

žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků; 

 

                                                      
15

  Povinnost zpracovat ŠVP vychází z § 3 odstavec 2 a § 5 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
16

 ŠVP je povinným dokumentem pro realizaci vzdělávání na plně organizované základní škole, na základních školách 

pouze s prvním stupněm, na malotřídních školách jednotřídních i vícetřídních. Víceleté střední školy vypracovávají svůj 

školní vzdělávací program pro ročníky odpovídající druhému stupni základního vzdělávání podle RVP ZV. Nemusí nést 

nutně název Z identifikačních údajů ŠVP, ale musí být zřejmé a kontrolovatelné, že vychází z byl vytvořen podle 

RVP ZV (nebo přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). 
17

  Vychází z § 5 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
18

  Hodnocení ŠVP Českou školní inspekcí vychází z § 174 odst. 2 písmeno b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. 
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Zásady stanovené pro úpravy a změny
19

 školního vzdělávacího programu 

ŠVP: 

 je vytvářen jako relativně stálý dokument, úpravy a změny vydává ředitel školy jako:  

 dodatek formou přílohy ke stávajícímu ŠVP, které jsou opatřeny číslem jednacím, 

datem účinnosti a podpisem ředitele; 

 nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami 

 při zásadní změně ŠVP, která mění stávající model vzdělávání žáků (např. změna 

hodinové dotace v učebním plánu, přesun tématu či větších částí obsahu z  ročníku do 

ročníku, vznik nového vyučovacího předmětu, nová integrace stávajících vzdělávacích 

obsahů – vyučovacích předmětů) může vzniknout nový ŠVP; žáci přijatí na daný stupeň 

školy před touto změnou pokračují ve vzdělávání podle původní verze ŠVP dané školy, 

žáci vstupující do daného stupně spolu s touto změnou (po této změně) se vzdělávají podle 

nového ŠVP; 

 ŠVP se archivuje ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

                                                      
19  Úpravy a změny mohou vycházet například z dlouhodobé zkušenosti školy, z obsahu revidovaného RVP ZV nebo 

jeho přílohy, z úpravy školského zákona, při sloučení škol a vytváření nového (společného) ŠVP. 
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Struktura ŠVP  

pro základní vzdělávání 

 

Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě 

nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena na 

dalších stránkách RVP ZV. 

 

1. Identifikační údaje 

 název ŠVP
20

: 

 předkladatel: údaje o škole:  

- název školy  

- adresa školy 

- jméno ředitele 

- kontakty 

 zřizovatel:  

- název 

- adresa 

- kontakty 

 platnost dokumentu od:  

- datum 

- podpis ředitele  

- razítko školy 

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno 

koordinátora tvorby ŠVP  

 

2. Charakteristika školy 

 úplnost a velikost školy 

 vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

 charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) 

 dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými 

zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) 

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní 

spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy 

spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery  

 

3. Charakteristika ŠVP 

 zaměření školy  

 výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce 

i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků 

 zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

 začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; 

uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy 

průřezových témat realizovány 

 

4. Učební plán 

 tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích 

předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro 

volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících 

a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň 

                                                      
20  Z názvu identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že jde o školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání nebo že byl zpracován podle RVP ZV (nebo přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením). 
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 poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika 

realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace 

učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací 

předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný 

vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina 

atd.) 

 

5. Učební osnovy 

 název vyučovacího předmětu  

 charakteristika vyučovacího předmětu:  

- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých 

vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu 

vytvořen); 

- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni 

vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence 

žáků 

 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do 

delších časových úseků 

- výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových 

úseků, ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho 

zařazení do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím 

předmětů v učebním plánu  
- průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností 

v ročnících 

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující 

realizaci vzdělávacího obsahu 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a autoevaluace školy 

 pravidla pro hodnocení žáků:  

- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů 

- kritéria hodnocení 

 autoevaluace školy: 

- oblasti autoevaluace 

- cíle a kritéria autoevaluace 

- nástroje autoevaluace  

- časové rozvržení evaluačních činností 
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Struktura ŠVP 

pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií 

 

Podle této struktury se vytváří ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií, struktura pro čtyřletá 

gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP GV. Víceletá gymnázia mají 

přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, 

nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro nižší stupně 

víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP ZV, ŠVP pro čtyřletá gymnázia 

a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP GV. 

 

1. Identifikační údaje 

 název ŠVP
21

 

 vzdělávací program
22

 

 studijní forma vzdělávání
23

 

 předkladatel: údaje o škole  

- název školy  

- adresa školy 

- jméno ředitele 

- kontakty 

 zřizovatel:  

- název 

- adresa 

- kontakty 

 platnost dokumentu od: 

- datum 

- podpis ředitele 

- razítko školy 

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno 

koordinátora tvorby ŠVP  

 

2. Charakteristika školy 

 velikost školy 

 vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

 charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) 

 dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými 

zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) 

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní 

spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy 

spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery. 

 

3. Charakteristika ŠVP 

 zaměření školy  

 profil absolventa 

 organizace přijímacího řízení 

 organizace maturitní zkoušky 

 výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce 

i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků 

 zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

                                                      
21  Z názvu identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé, podle jakého rámcového vzdělávacího programu 

a kontrolovatelné, že byl školní vzdělávací program zpracován podle RVP ZV (RVP GV) G, RVP GSP). 
22  Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program 
23  Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání 
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 začlenění průřezových témat: výčet všech realizovaných průřezových témat a vybraných 

tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou 

tematické okruhy průřezových témat realizovány  

 

4. Učební plán 

 tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet 

povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; 

uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty 

hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň 

 poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika 

realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace 

učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací 

předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný 

vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina 

atd.) 

 

5. Učební osnovy 

 název vyučovacího předmětu  

 charakteristika vyučovacího předmětu:  

- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých 

vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu 

vytvořen); 

- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni 

vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence 

žáků 

 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do 

delších časových úseků 

- výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových 

úseků, ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho 

zařazení do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím 

předmětů v učebním plánu  

- průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností 

v ročnících 

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, další poznámky upřesňující realizaci 

vzdělávacího obsahu 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a autoevaluace školy 

 pravidla pro hodnocení žáků:  

- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů 

- kritéria hodnocení 

 autoevaluace školy: 

- oblasti autoevaluace 

- cíle a kritéria autoevaluace 

- nástroje autoevaluace  

- časové rozvržení evaluačních činností 
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SLOVNÍČEK POUŽITÝCH VÝRAZŮ 
 

 

Slovníček uvádí pouze výrazy, které jsou použity v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání a v jeho příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Slovníček vysvětluje význam použitých výrazů v kontextu těchto dokumentů. Je určen především 

ředitelům škol a učitelům, kteří budou vytvářet vlastní školní vzdělávací programy. 

 

autismus 

vývojová →pervazivní porucha, která se projevuje neschopností jedince navazovat sociální vztahy, 

komunikovat a absencí jeho představivosti, tyto příznaky bývají provázeny omezeným okruhem 

zájmů, neúčelným repetitivním (stále se opakujícím) chováním a bizarními rituály 

 

autoevaluace školy 

slouží k systematickému posuzování činnosti školy plánované ve →školním vzdělávacím programu; 

výsledky autoevaluace slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další 

práci školy; autoevaluaci provádějí účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, žáci; 

kapitola Autoevaluace školy - součást →školního vzdělávacího programu, ve které školy vymezují 

cíle, nástroje a kritéria autoevaluace a časové rozvržení →evaluačních činností  

 

cíle základního vzdělávání  

zaměření základního vzdělávání; v →Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je 

vymezeno celkem devět cílů, jejichž postupné naplňování směřuje k utváření a rozvíjení →klíčových 

kompetencí žáků a vzdělavatel poskytující základní vzdělávání má k jejich dosahování vytvářet 

podmínky 

 

cílové zaměření vzdělávací oblasti 

součást →vzdělávacích oblastí, která propojuje →vzdělávací obsah s →klíčovými kompetencemi; je 

východiskem pro →výchovné a vzdělávací strategie na úrovni →vyučovacího předmětu, kterými škola 

směřuje k utváření a rozvíjení →klíčových kompetencí žáků 

 

doplňující vzdělávací obor 

vzdělávací obor, který doplňuje a rozšiřuje →vzdělávací obsah základního vzdělávání 

 

etapy vzdělávání 

legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají 

vzdělávání podle daného →rámcového vzdělávacího programu 

 

evaluační činnosti 

veškeré plánované a cílené aktivity školy směřující k ověřování, měření, posuzování a hodnocení 

výsledků a změn dosažených ve všech činnostech školy vymezených ve →školním vzdělávacím 

programu 

 

integrace vzdělávacího obsahu 

propojení →vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně →vzdělávacích 

oborů oblastí, které umožňuje →Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

integrace žáků 

zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných do běžných tříd 

a jejich vzdělávání v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami 

 

klíčové kompetence  

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti; v →Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou 
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klíčové kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního 

vzdělávání; v etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské, kompetence pracovní 

 

kognitivní procesy 

poznávací procesy tvořící podstatu učení; jsou součástí intelektuálního vývoje člověka, zahrnují 

smyslové poznávání, představy a obrazotvornost, myšlení, paměť, učení, někdy je k nim řazena i řeč 

a pozornost 

 

kompenzace 

speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí 

než funkce postižené a představují aktivní způsob k vyrovnání handicapu a snahy o dosažení úrovně 

běžné populace daného věku 

 

kompenzační metody 

metody rozvíjející výkonnost neporušených funkcí jako náhradu za funkci porušenou nebo zcela 

vyřazenou 

 

kurikulární dokumenty 

pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu 

→školního vzdělávacího programu; systém kurikulárních dokumentů je vytvářen a uplatňován na 

dvojí úrovni; státní úroveň tvoří →Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, 

školní úroveň tvoří →školní vzdělávací programy 

 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání 

metodický dokumenty, který je doporučen pro tvorbu →školních vzdělávacích programů v etapě 

základního vzdělávání; uvádí konkrétní postupy při tvorbě jednotlivých částí →školního vzdělávacího 

programu doplněného o příklady ze školní praxe 

 

mentální postižení (mentální retardace) 

snížení rozumových schopností, vzniklé v důsledku organického poškození mozku nebo 

nedostatečnosti mozkových funkcí, projevuje se sníženou úrovní →kognitivních procesů, odlišným 

vývojem některých psychických funkcí a nižší sociální adaptibilitou; individuální modifikace 

uvedených příznaků závisí na hloubce a rozsahu mentálního postižení, na míře postižení jednotlivých 

funkcí a na úrovni psychického vývoje; Světová zdravotnická organizace (WHO) dělí mentální 

retardaci (postižení) do šesti základních kategorií: 

 lehká mentální retardace – mentální postižení (IQ 50 – 69) snížení rozumových schopností 

v důsledku organického poškození mozku; u takto postižených jedinců dochází k zaostávání 

duševního vývoje i když většina z nich dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči 

a v domácích praktických dovednostech 

 středně těžká mentální retardace – mentální postižení (IQ 35 – 49), základy čtení psaní 

a počítání, v dospělosti jsou lidé takto postižení obvykle schopní vykonávat jednoduché 

pracovní úkony pod dohledem, někteří postižení jsou schopni jednoduché konverzace, 

v souvislosti s mentálním postižením se často vyskytují i další přidružená postižení jako jsou 

neurologická onemocnění, epilepsie, tělesná postižení a →autismus 

 těžká mentální retardace – mentální postižení (IQ 20 – 34) – velká část jedinců trpí poruchami 

motoriky a dalšími vadami, které souvisí s poškozením centrálního nervového systému; 

možnosti výchovy a vzdělání takto postižených osob jsou omezené, v současné době jsou 

vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 

 hluboká mentální retardace – (IQ nižší než 20), nízká míra rozvinutosti psychických funkcí, 

zejména pozornosti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva, 

možnosti výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené 

 jiná mentální retardace 

 nespecifikovaná mentální retardace 
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Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

koncepční dokument české vzdělávací politiky označovaný jako Bílá kniha; obsahuje záměry rozvoje 

vzdělávání žáků od 3 do 19 let a návrhy i doporučení ekonomického, politického a pedagogického 

charakteru, které jsou postupně realizovány 

 

Národní program vzdělávání 

nejvyšší →kurikulární dokument, který vzniká na základě vymezení ve →školském zákoně 

 

období 

pedagogicky a časově vymezený úsek vzdělávání v →Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání na 1. stupni; 1. období vzdělávání zahrnuje 1. až 3. ročník, 2. období 4. a 5. ročník 

 

obor vzdělání - základní škola 

jeden z oborů soustavy oborů vzdělání, které stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými 

ústředními odborovými orgány a příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností; 

pro realizaci základního vzdělávání je v souladu se školským zákonem vydán →Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání 

 

očekávané výstupy 

stěžejní část →vzdělávacího obsahu jednotlivých →vzdělávacích oborů; jsou ověřitelné, prakticky 

zaměřené, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném životě; vymezují úroveň, které mají 

všichni žáci prostřednictvím →učiva dosáhnout; jsou stanoveny orientačně (nezávazně) na konci 

3. ročníku (1. období) a závazně na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku 

 

pervazivní porucha 

porucha prostupující celou osobnost, projevující se ve všech funkčních oblastech 

 

postižení více vadami  

za postiženého více vadami se považuje jedinec postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně 

nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo 

k zařazení do školy pro příslušný typ postižení 

 

předměty speciální pedagogické péče 

výuka předmětů speciální péče se zajišťuje v základních školách pro daný typ postižení, podle potřeb 

jednotlivých žáků, vždy na doporučení příslušného odborníka v rozsahu, který umožňují podmínky 

školy v rámci platných předpisů; jedná se především o individuální logopedickou péči, znakový jazyk, 

zdravotní tělesnou výchovu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou 

stimulaci, práci s kompenzačními pomůckami, rozumovou a smyslovou výchovu apod. 

 

průřezová témata 

reprezentují v →Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího 

světa a stávají se povinnou součástí základního vzdělávání; jsou důležitým formativním prvkem 

základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; stávají 

se příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci 

 

rámcové vzdělávací programy 

→kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé 

→etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu →školních vzdělávacích programů  

 

rámcový učební plán pro základní vzdělávání 

učební plán →Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vymezuje základní 

parametry organizace základního vzdělávání; závazně vymezuje: začlenění →vzdělávacích oblastí 

a →vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. a 2. stupni, minimální časové dotace pro jejich 
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realizaci, disponibilní časovou dotaci, celkovou povinnou časovou dotaci a poznámky k rámcovému 

učebnímu plánu 

 

rámcový učební plán pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

učební plán přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vymezuje 

základní parametry organizace základního vzdělávání; závazně vymezuje: začlenění →vzdělávacích 

oblastí a →vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. a 2. stupni, minimální časové dotace 

pro jejich realizaci, disponibilní časovou dotaci, celkovou povinnou časovou dotaci a poznámky 

k rámcovému učebnímu plánu 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

→kurikulární dokument státní úrovně, který normativně stanoví obecný rámec základního vzdělávání 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením 

příloha →Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která je upravena pro potřeby 

a vzdělávací možnosti žáků s lehkým mentálním postižením 

 

reedukace  

speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené 

funkce 

 

rehabilitace 

(v pedagogickém smyslu) – speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se upravují společenské 

vztahy, obnovují narušené praktické schopnosti a dovednosti a možnosti seberealizace jedince 

s postižením 

 

speciálně pedagogická diagnostika 

vědní disciplína zaměřena na zjišťování individuálních schopností a možností jedince s postižením; 

účelem diagnostiky je určit možnosti vzdělávání těchto jedinců a prostředky pro speciální výchovu 

v rodině, škole a při mimoškolních aktivitách 

 

speciálně pedagogické metody 

metody zaměřující se na prevenci, překonávání nebo zmírnění důsledku postižení, mezi základní 

speciálně pedagogické metody patří edukace, kompenzace, reedukace a rehabilitace 

 

Standardy pro základní vzdělávání 

příloha →Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy jsou tvořeny 

indikátory, které konkretizují očekávané výstupy 

 

školská rada 

orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy; projednává návrh 

→školního vzdělávacího programu 

 

školní vzdělávací programy 

→kurikulární dokumenty školní úrovně; školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

zpracovává podle →Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání každý vzdělavatel 

poskytující základní vzdělávání 

 

školský zákon 

zkrácený název pro Zákon zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání a o změnách některých zákonů  

 

učební osnovy 
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část →školního vzdělávacího programu, ve které je →vzdělávací obsah jednotlivých →vzdělávacích 

oborů členěn do →vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně základního 

vzdělávání  

 

učební plán 

část →školního vzdělávacího programu  vymezující na základě →rámcového učebního plánu 

organizaci výuky na konkrétní škole; obsahuje tabulaci s výčtem povinných a volitelných 

→vyučovacích předmětů a poznámky k organizaci a realizaci jednotlivých →vyučovacích předmětů 

 

učivo 

část →vzdělávacího obsahu jednotlivých →vzdělávacích oborů, které je strukturováno do 

jednotlivých tematických okruhů (témat, činností); je chápáno jako prostředek pro dosažení 

→očekávaných výstupů, tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu; na úrovni →Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je učivo doporučené k distribuci do →školního 

vzdělávacího programu;, na úrovni →školního vzdělávacího programu je závazné  

 

vyučovací předmět  

forma didaktického uspořádání →vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve →školním 

vzdělávacím programu; z jednoho →vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden →vyučovací 

předmět nebo více →vyučovacích předmětů, případně může →vyučovací předmět vzniknout integrací 

→vzdělávacího obsahu více →vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět) 

 

vzdělávací oblasti 

orientačně vymezené celky →vzdělávacího obsahu základního vzdělávání; →Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání obsahuje devět →vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním 

→vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými →vzdělávacími obory 

 

vzdělávací obory 

samostatné části →vzdělávacích oblastí v →Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání; vymezují →vzdělávací obsah (→očekávané výstupy a →učivo) 

 

vzdělávací obsah 

vymezení →očekávaných výstupů a →učiva na úrovni →vzdělávacích oborů, který je dále 

rozpracováván na úrovni →školních vzdělávacích programů 

 

vzdělávací obsah základního vzdělávání 

souhrn lidského poznání didakticky zpracovaný pro úroveň →základního vzdělávání poskytující 

žákům spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání  

 

výchovné a vzdělávací strategie 

promyšleně volené a řazené postupy, kterými chce škola cíleně směřovat k naplňování →klíčových 

kompetencí 

 

základní škola 

viz obor vzdělání 

 


