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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace ve znění platného dodatku od
1. 9. 2013 takto:
1. Pojem rodič se nahrazuje pojmem zákonný zástupce.
2. Kapitola ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu se doplňuje o údaje uvedené v principech Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), a to takto:
•

RVP ZV stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha č. 2 ŠVP), jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů
stanovených v RVP ZV.

3. Dle platného RVP dochází ke změnám v učebních osnovách, resp. očekávaných výstupech, resp. učivu. Tyto změny jsou podrobně
uvedeny v jednotlivých vzdělávacích oblastech, resp. předmětech.
4. Z kapitoly ŠVP Hodnocení žáků a autoevaluace školy se vypouští část Autoevaluace školy (s. 227 - 230).
5. V učebních osnovách byla rozšířena a popřípadě doplněna tato samostatná témata:
•

Dopravní výchova

•

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

•

Obrana vlasti

•

Korupce

•

Finanční gramotnost

•

Sexuální a rodinná výchova
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UČEBNÍ OSNOVY
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk (s. 44 - 54) se nahrazují následujícími osnovami:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Anglický jazyk vyučujeme v 1. až 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Cílem je probudit zájem o studium cizího jazyka, a tak snižovat jazykové bariéry v budoucím životě
našich žáků. Dovednost používat Anglický jazyk je v dnešním světě chápána jako prostředek k navazování kontaktů mezi lidmi a získávání
informací o světě. Snažíme se připravit naše žáky k životu v Evropské unii, což přináší možnost komunikovat jiným než rodným jazykem.
Do výuky Anglického jazyka v rámci daných hodinových dotací pro jednotlivé ročníky zařazujeme hodiny konverzace vycházející z
probraného učiva a slovní zásoby, dále pak témata z reálií anglicky mluvících zemí. Na jednoduchých textech, básních a písních budujeme
dovednost porozumět autentickým materiálům. Součástí výuky je i práce s internetem. Anglický jazyk vyučujeme v kmenové třídě,
jazykové učebně, multimediální učebně nebo počítačové učebně. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Třídy na výuku dělíme dle
aktuálního počtu žáků na menší skupiny.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě
• Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si,
jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
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Kompetence k řešení problémů
• Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Kompetence komunikativní
• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu
• Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
Kompetence sociální a personální
• Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské
• Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Kompetence pracovní
• Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
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1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Řečové dovednosti
Rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

•
•

Základní pokyny a reakce na ně
Jednoduchá konverzace v rozsahu
probrané slovní zásoby

OSV
• Komunikace

•

2. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Řečové dovednosti
Přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení

•

Vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov

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

•

Základní výslovnostní návyky
Nácvik výslovnosti

•

•
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3. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Řečové dovednosti
Rozumí obsahu jednoduchého
krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici
vizuální oporu

Osvojování slovní zásoby
v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů
(rodina, domov, škola, volný čas, jídlo,
lidské tělo, oblékání)

OSV
• Mezilidské vztahy

Rozumí obsahu jednoduchého
krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu

Čtení s porozuměním, volný překlad
(tematické okruhy – zvířata, příroda,
kalendářní rok, svátky)

MKV
• Multikulturalita
• Kulturní diference

Píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

•
•

Psaná podoba anglického jazyka
Základní gramatické struktury
a typy vět

•
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4. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí slovům a jednoduchým
větám, pokud jsou pronášeny pomalu
a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Jednoduchá sdělení

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

Jednoduchá konverzace v rozsahu
probrané slovní zásoby (povolání,
nákupy, bydliště, dopravní
prostředky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny, počasí)

OSV
• Kreativita

Čtení s porozuměním
Vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům

•
•

•

Orientace v anglicky psaném textu
Pravděpodobný význam slov
v kontextu
Četba a reprodukce obsahu textů
z časopisů, obrazových materiálů

OSV
• Kreativita
• Komunikace

•
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5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí jednoduchým pokynům
Základní pokyny a reakce na ně
a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

Rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu
a zřetelně a má k dispozici vizuální
oporu

•
•

Poslech s porozuměním
Volná reprodukce obsahu
poslechových materiálů

OSV
• Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Otázky a odpovědi v jednoduché
konverzaci
Jednoduchá konverzace na
nejběžnější témata

OSV
• Komunikace
• Hodnoty, postoje, praktická etika

Mluvení
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

•

•

Pestrá škola – dodatek č. 1

9

5. ročník
Očekávané výstupy
Sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

Učivo
•
•

•

Průřezová témata

Osvojování slovní zásoby
Základní gramatické struktury a
typy vět
Jednoduchá konverzace v rozsahu
probrané slovní zásoby

EGS
• Evropa a svět nás zajímá

Čtení s porozuměním
Volná reprodukce obsahu textů
z časopisů a obrazových materiálů
Práce se slovníkem

EGS
• Objevujeme Evropu a svět
MKV
• Lidské vztahy
• Kulturní diference

Poznámky

Čtení s porozuměním
Rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu

•
•

•

Psaní
Napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech
z oblasti svých zájmů a každodenního
života

•

Vyplní osobní údaje do formuláře

Vyplňování formuláře

•

Psaná podoba anglického jazyka
Práce se slovníkem

•
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2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

Tematické okruhy – domov, bydlení,
škola

OSV
• Sebepoznání a sebepojetí

Psaní
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
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7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných témat

Zvuková podoba jazyka - slovní
přízvuk

Mluvení
Zeptá se na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

Slovní zásoba– rozvíjení dostačující
slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

Čtení s porozuměním
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace

Tematické okruhy – volný čas, sport,
péče o zdraví, příroda a město

MKV
• Kulturní diference

Grafická podoba jazyka- ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby

EGS
• Evropa a svět nás zajímá

Psaní
Napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat
•
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8. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Mluvení
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, Zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
volném čase a dalších osvojovaných
výslovnosti, větný přízvuk
tématech

OSV
• Kreativita

Čtení s porozuměním
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

Tematické okruhy – nákupy a móda,
stravovací návyky

EGS
• Objevujeme Evropu a svět

•
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9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

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

•

•

•

Zvuková podoba jazyka – rozvíjení
schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka,
intonace
Tematické okruhy – pocity a nálady,
počasí, společnost a její problémy
Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení
a porozumění)

OSV
• Kooperace a kompetice

Psaní
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Tematické okruhy – volba povolání,
moderní technologie a média,
cestování, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí

OSV
• Kreativita

•
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Německý jazyk
U vyučovacího předmětu Německý jazyk se mění název vzdělávacího oboru z Druhý cizí jazyk na Další cizí jazyk.
Učební osnovy vyučovacího předmětu Německý jazyk (s. 55 - 58) se nahrazují následujícími osnovami:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Obsah předmětu je plnění výstupů a očekávání vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“ a s tím souvisejících tématických okruhů průřezových
témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíl vyučování Německého jazyka je základní komunikace pomocí
jednoduchých vět, zeptat se na nejdůležitější potřeby člověka a v jazyku se co nejjednodušeji orientovat. Německý jazyk užívá metody
práce podle charakteristiky předmětu. Vyučování Německého jazyka probíhá v kmenových učebnách, v jazykové a multimediální učebně,
v hodinách jsou využívány slovníky a audiovizuální technika.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
• Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti
a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Kompetence komunikativní
• Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních
a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
Kompetence sociální a personální
• Žák přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské
• Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
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Kompetence pracovní
• Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
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7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích
probíraných tématických okruhů,
práce se slovníkem

OSV
• Poznávání lidí

Mluvnice - základní gramatické
struktury a typy vět

EGS
• Jsme Evropané

Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích
probíraných tématických okruhů,
práce se slovníkem

MKV
• Kulturní diference

Mezipředmětové vztahy: Občanská
výchova

Mluvení
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

Čtení s porozuměním
Rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

Mezipředmětové vztahy: Informatika

Psaní
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky, základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov

Mezipředmětové vztahy: Informatika

•
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8. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí slovům a jednoduchým
větám, které jsou pronášeny pomalu
a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Tématické okruhy (domov, rodina,
škola, volný čas, jídlo, měsíce, dny
v týdnu, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí)

OSV
• Mezilidské vztahy

Mluvnice - Základní gramatické
struktury a typy vět

OSV
• Sebepoznání a sebepojetí

Mezipředmětové vztahy: Dějepis,
Zeměpis

Mluvení
Sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
Čtení s porozuměním
Rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

Zvuková a grafická podoba jazyka MV
fonetické znaky, základní výslovnostní
Interpretace vztahu mediálních sdělení
návyky, vztah mezi zvukovou a
a reality
grafickou podobou slov

Psaní
Napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat

Grafická podoba jazyka - fonetické
znaky

•

Pestrá škola – dodatek č. 1

18

9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Poslech s porozuměním
Rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

Tématické okruhy (domov, rodina,
škola, volný čas, jídlo, měsíce, dny
v týdnu, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí)

OSV
• Komunikace

Slovní zásoba - Žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích
probíraných tématických okruhů,
práce se slovníkem

Morální rozvoj: Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Mezipředmětové vztahy: Informatika,
Občanská výchova

Mluvení
Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá

Čtení s porozuměním
Rozumí krátkému jednoduchému
textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu a vyhledá v něm
požadovanou informaci

Mluvnice - Základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Psaní
Stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky, základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov

•
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Matematika a její aplikace
Matematika
U vyučovacího předmětu Matematika (s. 59 - 72) se mění názvy učiva pro 1. - 5. ročník:
1. ročník
Původní znění
Obor přirozených čísel

Nové znění
Přirozená číla

•

2. ročník
Původní znění
•
•
•

Obor přirozených čísel
Násobilka
Vlastnosti početních operací s čísly

Nové znění
•
•
•

Přirozená čísla
Násobilka
Vlastnosti početních operací s čísly

•

3. ročník
Původní znění
•
•
•

Obor přirozených čísel
Násobilka
Písemné algoritmy početních operací

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Nové znění
•
•
•

Přirozená čísla
Násobilka
Písemné algoritmy početních operací

Vlastnosti početních operací s čísly

•
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4. ročník
Původní znění
•
•

Obor přirozených čísel
Písemné algoritmy početních operací

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Nové znění
•
•

Přirozená čísla
Písemné algoritmy početních operací

Vlastnosti početních operací s čísly

•

5. ročník
Původní znění
•
•

Obor přirozených čísel
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa

Nové znění
•
•

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

•
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Vyučovací předmět Matematika (s. 59 - 72) se doplňuje o nové očekávané výstupy:
4. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Průřezová témata

Poznámky

Čísla a početní operace
Modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku

•

Zlomky

5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Čísla a početní operace
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru kladných
čísel

•

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

Desetinná čísla

Porozumí významu znaku „-” pro
zápis celého záporného čísla a toto
číslo vyznačí na číselné ose

Celá čísla
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Člověk a jeho svět
Učební osnovy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (s. 86 - 102) se nahrazují dále uvedenými osnovami.

Prvouka
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tuto oblast realizujeme pouze na
1. stupni a to v předmětech Prvouka (v 1. - 3. ročníku), Přírodověda a Vlastivěda (ve 4. a 5. ročníku). Učivo Prvouky členíme do
pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
Vzdělávací obsah Prvouky propojujeme s reálným světem a směřujeme k dovednostem pro praktický život. Učíme žáky pozorovat věci,
jevy a děje v jejich okolí, pojmenovávat je, přemýšlet o nich, porozumět jejich vzájemným vztahům a souvislostem. Vedeme žáky
k vytváření základních představ o běžných skutečnostech a zákonitostech v přírodě. Poznávají sami sebe i své nejbližší okolí, učíme je
vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Při osvojování poznatků a dovedností vycházíme často z vlastních prožitků žáků, učíme je vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy a vhodně reagovat na myšlenky a postoje druhých. Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které
vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, besedami, pozorováními v přírodě, krátkodobými projekty apod.
Svým obsahem i výchovným zaměřením pomáháme v Prvouce také otevírat cestu k utváření základních životních postojů a hodnotových
orientací žáka. Proto v rámci tohoto předmětu realizujeme mnohé okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si,
jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách,
promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence komunikativní
• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu
• Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
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Kompetence sociální a personální
• Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
• Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích
i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Kompetence pracovní
• Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na
změněné nebo nové pracovní podmínky
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1. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Místo, kde žijeme
Vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí

•

•
•

Prostředí domova, orientace v místě ENV
bydliště
• Vztah člověka k prostředí
Prostředí školy, činnosti ve škole
Okolí školy, bezpečná cesta do školy,
riziková místa a situace

Lidé a čas
Využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

Orientace v čase a časový řád určování času, kalendáře, generace,
denní režim, roční období

Lidé kolem nás
Odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

Zaměstnání

Rozmanitost přírody
Pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

Roční období

Člověk a jeho zdraví
Uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle, projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví
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Péče o zdraví, zdravý životní styl,
denní režim, pitný režim,správná
výživa, drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů
Lidské tělo - stavba těla

OSV
• Seberegulace a sebeorganizace
• Sebepoznání a sebepojetí
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•

2. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Místo, kde žijeme
Rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost

Okolní krajina (místní oblast, region) –
vliv krajiny na život lidí, působení lidí
na krajinu a životní prostředí

Lidé a čas
Uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech člověka,
o lidské společnosti, soužití, zvycích
a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

Současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh
lidského života, státní svátky a
významné dny

Lidé kolem nás
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

Rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny, příbuzenské a
mezigenerační vztahy; Soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace,
principy demokracie; chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného
chování; rizikové situace; rizikové
chování, předcházení konfliktům

OSV
• Mezilidské vztahy, Hodnoty,
postoje, praktická etika
• MKV
• Lidské vztahy

Rozmanitost přírody
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2. ročník
Očekávané výstupy
Roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Rostliny, houby, živočichové - znaky
ENV
života, životní potřeby a projevy,
• Ekosystémy
průběh a způsob života, výživa, stavba
těl u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka

Člověk a jeho zdraví
Reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

První pomoc při drobných poraněních

•
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3. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Místo, kde žijeme
Začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě)

Minulost a současnost obce (města),
význačné budovy, dopravní síť

Lidé a čas
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné
události regionu, interpretuje některé
pověsti nebo báje spjaté s místem, v
němž žije

•

•

Regionální památky - péče
o památky
Báje, mýty, pověsti - minulost kraje
a předků, domov, vlast, rodný kraj

Rozmanitost přírody
Provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů

Látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
změny látek a skupenství, vlastnosti,
porovnávání látek a měření veličin s
praktickým užíváním základních
jednotek

Člověk a jeho zdraví
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
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bezpečné chování v rizikovém
prostředí, bezpečné chování
v silničním provozu, šikana, týrání
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3. ročník
Očekávané výstupy
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; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových
linek

Učivo
Návykové látky a zdraví, hrací
automaty a počítače, závislost,
odmítání návykových látek; Přivolání
pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – čísla tísňového
volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

Průřezová témata
•
•
•
•

Poznámky

OSV
Psychohygiena
Komunikace
Poznávání lidí

•
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Vlastivěda
Učební osnovy vyučovacího předmětu Vlastivěda (s. 92 - 97) se nahrazují následujícími osnovami:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, blíže pak z tematických okruhů
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Předmět realizujeme na 1. stupni, a to konkrétně ve 4. a 5. ročníku.
Obsah předmětu realizujeme prostřednictvím učiva daných tematických okruhů. V rámci okruhu Místo, kde žijeme, si žáci všímají místa,
kde žijí, vnímají ho jako součást obce (města), ale i České republiky. Dále rozšiřujeme vědomosti o České republice a dalších státech v rámci
Evropy. Obsah spojujeme s jejich každodenním životem, utváříme přímé zkušenosti (např. v dopravní výchově), probouzíme v žácích
kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjíme národní cítění a vztah k naší zemi. V rámci okruhu Lidé kolem nás se zaměřujeme na
pravidla soužití mezi lidmi a to nejen v rodině, ale i v širším kolektivu, na význam tolerance, empatie, pomoci, rovnoprávného postavení.
Seznamujeme žáky se základními právy i povinnostmi, se světem financí. Vedeme je k všímání si i různých kultur jako projevů určitých
skupin lidí, k vnímání sebe sama jakou součásti společnosti, demokratického státu. V rámci okruhu Lidé a čas se žáci učí poznávat, jak se
život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.
Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, krátkodobými projekty apod. Zvýšenou
měrou vedeme žáky k práci s literaturou, tj. historickými prameny, čerpání ze zkušeností svých, starších rodinných příslušníků, filmových
zpracování historických událostí; k práci s atlasy a mapami, encyklopediemi, čerpání z naučných zeměpisných programů.
Do vzdělávacího obsahu Vlastivěda začleňujeme průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
• Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů
zhodnotí
Kompetence komunikativní
• Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
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Kompetence sociální a personální
• Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu
a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní
• Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
• Orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko
podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
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4. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Místo, kde žijeme
Rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy
a polokoulí

Mapy obecně zeměpisné a tematické

Určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu
a pobytu v přírodě

Světové strany, orientační body,
poloha v krajině

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo bytu vzhledem ke krajině a státu

Okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch, vodstvo, rostlinstvo a
živočišstvo

ENV
• Vztah člověka k prostředí

Lidé a čas
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy.

Časová osa, práce s časovou osou,
zaznačování důležitých dat z období
nejstarších českých dějin

Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti
a současnosti s využitím regionálních
specifik.

Způsob života a práce lidí v období
nejstarších českých dějin (např. Život
ve středověku)
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4. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Lidé kolem nás
Vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci (ve městě)

Život a funkce rodiny, pravidla
slušného chování, etické zásady,
rizikové situace, předcházení
konfliktům

OSV
• Mezilidské vztahy

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi,
obhájí a odůvodní své názory, připustí
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení

Člověk mezi lidmi, soužití lidí,
mezilidské vztahy, komunikace

OSV
• Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika
MKV
• Etnický původ

Rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy

Základní lidská práva, práva dítěte,
VDO
práva a povinnosti žáků školy, právo a • Občanská společnost a škola
spravedlnost, protiprávní jednání,
korupce, nárok na reklamaci, principy
demokracie

•
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5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Místo, kde žijeme
Vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického

Regiony ČR, Praha a vybrané oblasti
ČR

Zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest
a porovná způsob života a přírodu
v naší vlasti i v jiných zemích

Evropa a svět, EU, cestování

EGS
• Evropa a svět nás zajímá
• Jsme Evropané
• Objevujeme Evropu a svět

Rozlišuje hlavní orgány státní moci
a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

Základy státního zřízení a politického
systému ČR, státní symboly, armáda
ČR

VDO
• Občan, občanská společnost a stát
MKV
• Princip sociálního smíru a solidarity

Lidé a čas
Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých
i movitých kulturních památek

Umění v období nových českých dějin
- umělecké slohy, hudba, stavitelství,
výtvarné umění, vynálezy, regionální
památky

Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik

Významné události nových českých
dějin, dějiny jako časový sled událostí,
letopočet
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5. ročník
Očekávané výstupy
Objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Státní svátky a významné dny

Lidé kolem nás
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

Člověk a majetek, vlastnictví, rozpočet,
forma peněz, způsoby placení, banka

Poukáže v nejbližším společenském
a přírodním prostředí na změny
a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí
obce (města)

Základní globální problémy, podoby a
projevy kultury

•
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Přírodověda
Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodověda (s. 98 - 102) se nahrazují následujícími osnovami:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, blíže pak z tematických okruhů
Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Předmět realizujeme na 1. stupni, a to konkrétně ve 4. a 5. ročníku.
Obsah předmětu realizujeme prostřednictvím učiva daných tematických okruhů. Žáci si rozvíjí znalosti o lidském těle v jeho vývoji od
dětství po stáří. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc
v různých životních situacích, včetně situací ohrožujících zdraví jedince i skupiny. Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví a příčin jeho
ohrožení. Upevňujeme preventivní chování žáků v situacích ohrožení zdraví či bezpečnosti. Zároveň s vnímáním sebe sama jako součásti
lidského druhu seznamujeme i s informacemi týkajícími se Země jako planety sluneční soustavy. Rozšiřujeme znalosti v oblasti živé i
neživé přírody. Rozvíjíme jejich chápání Země jako jednoho celku ve vztahu k chování lidí.
Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme výlety, besedami, exkurzemi, krátkodobými projekty apod.
Zvýšenou měrou vedeme žáky k práci s encyklopediemi a přírodovědně zaměřenou literaturou, čerpání z přírodovědných naučných
programů. Část výuky realizujeme prostřednictvím školního preventivního programu.
Do vzdělávacího obsahu Přírodovědy začleňujeme průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
• Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Kompetence k řešení problémů
• Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
• Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
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Kompetence komunikativní
• Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními
lidmi
Kompetence sociální a personální
• Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské
• Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích
i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
• Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se
v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní
• Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na
změněné nebo nové pracovní podmínky
• Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
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4. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Rozmanitost přírody
•

Zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí

Vzájemné vztahy mezi organismy,
základní společenstva

ENV
• Ekosystémy

Porovnává na základě pozorování
Život rostlin a živočichů v jednotlivých
základní projevy života na konkrétních ročních obdobích, pozorování, měření
organismech, prakticky třídí
organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché klíče
a atlasy
Člověk a jeho zdraví
Účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

Osobní, intimní a duševní hygiena

OSV
• Seberegulace a sebeorganizace

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození

Základy lidské reprodukce, vývoj
jedince

OSV
• Sebepoznání a sebepojetí

Uplatňuje základní dovednosti
a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou

Předcházení rizikovým situacím
v dopravě a dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky)

OSV
• Poznávání lidí
• Psychohygiena
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4. ročník
Očekávané výstupy
Předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Průřezová témata

Poznámky

Návykové látky, hrací automaty a
počítač, závislost, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií

5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Rozmanitost přírody
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka

Nerosty a horniny, půda, voda,
vzduch, oběh vody v přírodě,
rozmanitost podmínek života na Zemi

ENV
• Základní podmínky života

Vysvětlí na základě elementárních
Vesmír a Země, den a noc, roční
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru období, podnebí a počasí
souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních období
Zhodnotí některé konkrétní činnosti
Ohleduplné chování k přírodě
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
a ochrana přírody, likvidace odpadů
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

ENV
• Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
• Vztah člověka k prostředí

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a Látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí změny látek a skupenství, vlastnosti,
výsledky pokusu
porovnávání látek a měření veličin
s praktickým užíváním základních
jednotek
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5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Stručně charakterizuje specifické
Rizika v přírodě, mimořádné události,
přírodní jevy a z nich vyplývající
ochrana před nimi
rizika vzniku mimořádných událostí, v
modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
Člověk a jeho zdraví
Využívá poznatků o lidském těle
Lidské tělo - základní funkce
k vysvětlení základních funkcí
a projevy, životní potřeby člověka,
jednotlivých orgánových soustav
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
a podpoře vlastního zdravého způsobu
života
Uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty
v daném věku

Partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy; sexuální a
jiné zneužívání, nemoci přenosné
a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví

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

•

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
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Osobní bezpečí, krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru,
označování nebezpečných látek;
přivolání pomoci, čísla tísňového
volání, volání na tísňovou linku

OSV
• Mezilidské vztahy

OSV

Hodnoty, postoje , praktická etika

Mimořádné události a rizika s nimi
spojená - postup v případě ohrožení,
integrovaný záchranný systém;

• Dopravní značky
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Člověk a společnost
Dějepis
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
U vyučovacího předmětu Dějepis (s. 103 - 110) dochází ke změně znění očekávaných výstupů a učiva:
Původní znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Průřezová témata

Poznámky

Moderní doba
Zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí

•

•

Vznik ČSR, její hospodářský
a politický vývoj, sociální
a národnostní problémy
Obrana státu

•

Nové znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Moderní doba
Zhodnotí postavení Československa
v evropských souvislostech a jeho
vnitřní sociální, politické, hospodářské
a kulturní prostředí

Vznik Československa, jeho
hospodářský a politický vývoj, sociální
a národnostní problémy, vývoj
Československa od roku 1948 do roku
1989

•
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Občanská výchova
U vyučovacího předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) dochází ke změně charakteristiky:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
V předmětu Občanská výchova směřujeme k formování a rozvíjení občanského profilu žáků. Pomáháme žákům orientovat se ve
významných okolnostech společenského života a ve vztazích mezi lidmi. Umožňujeme žákům konfrontovat vlastní zkušenosti
s informacemi z dalších zdrojů, které utvářejí názor na realitu a formují vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. Seznamujeme
žáky s odpovědností občana státu, významem voleb a demokracie, občanskými právy a povinnostmi. Přibližuje žákům úkoly důležitých
politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učíme je úctě
k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům a empatii ke znevýhodněným lidem. Občanskou výchovou vedeme žáky k mravně
odpovědnému jednání, k orientaci ve světě financí, k aktivnímu přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových
i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu. Formujeme u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život, za důsledky svého
rozhodování, za kvalitu svěřené práce, za fungování mezilidských vztahů. Otevíráme cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních
životních hodnot.
U vyučovacího předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) dále dochází ke změně názvu tematických celků:
Původní znění

Nové znění

Stát a právo

Člověk, stát a právo

Stát a hospodářství

Člověk, stát a hospodářství

•
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U vyučovacího předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) dále dochází ke změně znění očekávaných výstupů a změně učiva:
Původní znění
7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Člověk ve společnosti
Zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může
v případě potřeby pomáhat lidem
v nouzi a v situacích ohrožení

Ochrana obyvatel za mimořádných
událostí

Stát a právo
Přiměřeně uplatňuje svá práva a
Lidská práva
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod

VDO
• Občan, občanská společnost a stát

Mezinárodní vztahy, globální svět
Uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy

•

Nadnárodní společenství

EGS
• Jsme Evropané

•
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Nové znění
7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Člověk ve společnosti
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

Ochrana obyvatel za mimořádných
událostí

Člověk, stát a právo
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 zajišťování obrany stáu

Základní lidská práva, právo v
každodenním životě, základní práva
spotřebitele, obrana státu

VDO
• Občan, občanská společnost a stát

Mezinárodní vztahy, globální svět
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

•

Mezinárodní spolupráce EGS
ekonomická, politická a bezpečnostní • Jsme Evropané
spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.)

•
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Občanská výchova
U vyučovacího předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) dále dochází ke změně znění očekávaných výstupů a učiva:
9. ročník
Původní znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Stát a hospodářství
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady

Majetek v našem životě

Dodržuje zásady hospodárnosti,
popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým
i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi

Hospodaření

Vysvětlí, jakou funkci plní banky
a jaké služby občanům nabízejí

Peněžní ústavy

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

Stát a národní hospodářství

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce
při postihování trestných činů

Orgány právní ochrany a sankce
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9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Průřezová témata

Poznámky

Mezinárodní vztahy, globální svět
Uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání

Problémy současného světa

•

Nové znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Člověk, stát a hospodářství
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsob jejich ochrany,
uvede příklady

•

Sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy
a výdaje, rozliší pravidelné
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového
a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodaření
s penězi

Hospodaření – rozpočet domácnosti,
úspory, investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing
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Majetek v našem životě
Ochrana majetku

46

9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

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

Banky a jejich služby – aktivní
a pasivní operace, úročení, pojištění

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

Hospodaření –rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam
daní

Průřezová témata

Poznámky

Mezinárodní vztahy, globální svět
Uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

Problémy současného světa - války
a terorismus, možnosti jejich řešení

•
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Vyučovací předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) se doplňuje o nové očekávané výstupy:
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Člověk, stát a hospodářství
Na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich omezení

Banky a jejich služby

Uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu

Banky a jejich služby - produkty
finančního trhu pro investování a pro
získávání prostředků

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

Principy tržního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny,
inflace; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

Člověk, stát a právo
Diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

Trestní právo –korupce

•
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U vyučovacího předmětu Občanská výchova (s. 111 - 119) dochází ke zrušení očekávaných výstupů a učiva:
9. ročník
Člověk, stát a hospodářství
• Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.
• Na příkladu chování kupujícího a prodávajícího vyloží podstatu fungování trhu.
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Člověk a příroda
Přírodopis
U vyučovacího předmětu Přírodopis (s. 136 - 146) dochází ke změně znění očekávaných výstupů a učiva:
8. ročník
Původní znění
8. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Biologie člověka
Rozlišuje příčiny, případně příznaky Ochrana zdraví člověka, zdravý
běžných nemocí a uplatňuje zásady životní styl, nemoci, prevence, léčba
jejich prevence a léčby
Aplikuje předlékařskou první pomoc Výuka první pomoci - úrazy – příčiny,
při poranění a jiném poškození těla
příznaky, praktické zásady při léčení,
závažná poranění a život ohrožující
stavy

OSV
• Řešení
problémů
dovednosti

a

rozhodovací

•

Nové znění
8. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Biologie člověka
Rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady
jejich prevence a léčby, objasní význam
zdravého způsobu života
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Ochrana zdraví člověka, pozitivní
a negativní dopad prostředí
a životního stylu na zdraví člověka,
nemoci, prevence, léčba
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8. ročník
Očekávané výstupy
Aplikuje první pomoc při poranění
a jiném poškození těla

Učivo
•

•
•

Výuka první pomoci - úrazy příčiny, příznaky, praktické zásady,
závažná poranění a život ohrožující
stavy
Epidemie
Postupy při léčení běžných nemocí

Průřezová témata
OSV
• Řešení
problémů
dovednosti

a

Poznámky

rozhodovací

•
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9. ročník
Původní znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Průřezová témata

Poznámky

Neživá příroda
Uvede na základě pozorování význam
vlivu podnebí a počasí na rozvoj
a udržení života na Zemi

•

Podnebí a počasí ve vztahu k životu,
voda základ života

•

Nové znění
9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Neživá příroda
Uvede význam vlivu podnebí a počasí
na rozvoj různých ekosystémů
a charakterizuje mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich doprovodné
jevy a možné dopady i ochranu před
nimi

•

•

Podnebí a počasí ve vztahu k životu,
význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev a
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
a ochrana před nimi

•
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Zeměpis
U vyučovacího předmětu Zeměpis (s. 147 - 157) dochází ke změně znění očekávaného výstupu:
9. ročník
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Původní znění
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

Nové znění
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje
v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

•
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Člověk a zdraví
Tělesná výchova
U vyučovacího předmětu Tělesná výchova (s. 180 - 193) dochází ke změně znění očekávaného výstupu a učiva:

6. ročník
Původní znění
Pohybové hry (s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity),
gymnastika (akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a nářadím), estetické
a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, úpoly, atletika,
sportovní hry, turistika a pobyt v přírodě, lyžování, snowboarding, bruslení,
plavání, další (i netradiční) pohybové činnosti

Nové znění
Pohybové hry, gymnastika, estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem, úpoly, atletika, sportovní hry, turistika a pobyt
v přírodě, přežití v přírodě (orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění
vody, potravy, tepla), lyžování, snowboarding, bruslení, plavání, další
pohybové činnosti

•
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Výchova ke zdraví
U vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví (s. 194 - 198) dochází ke změně charakteristiky:
Charakteristika předmětu (obsahové vymezení)
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické
a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě
i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem
k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví 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.
U vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví (s. 194 - 198) dochází ke změně znění očekávaného výstupu:
6. ročník
Původní znění

Nové znění

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství (v rodině, v komunitě)

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví (s. 194 - 198) se doplňuje o nový očekávaný výstup:
6. ročník
Očekávané výstupy
Uplatňuje adekvátní způsoby chování
a ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence

•
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U vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví (s. 194 - 198) dochází ke změně znění očekávaného výstupu:
7. ročník
Původní znění

Nové znění

Dává 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

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

•

U vyučovacího předmětu výchova ke zdraví (s. 194 - 198) dochází ke změně znění očekávaného výstupu a učiva:
7. ročník
Původní znění
7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání a
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví

Osobnostní a sociální rozvoj
(sebepojetí a sebepoznání,
seberegulace a sebeorganizace činností
a chování)

Projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví, osobního
bezpečí, při mimořádných událostech,
v případě potřeb poskytne adekvátní
první pomoc

Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence (ochrana člověka za
mimořádných situací, dodržování
pravidel BOZP, civilizační choroby)

V souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a životními cíli mladých lidí
přijímá odpovědnost za bezpečné
sexuální chování

Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
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Poznámky
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Nové znění
7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví

Vztahy ve dvojici - kamarádství,
přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství, rodičovství

Projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeb poskytne
adekvátní první pomoc

Dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě,
rizika silniční a železniční dopravy,
vztahy mezi účastníky silničního
provozu včetně zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

Respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

Sexuální dospívání a reprodukční
zdraví - zdraví reprodukční soustavy,
sexualita jako součást formování
osobnosti, zdrženlivost, promiskuita

Průřezová témata

Poznámky

U vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví (s. 194 - 198) dochází ke změně znění učiva:
7. ročník
Původní znění
Zdravý způsob život a péče o zdraví (ochrana před přenosnými
i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy)

Pestrá škola – dodatek č. 1

Nové znění
Zdravý způsob života a péče o zdraví; ochrana před přenosnými chorobami,
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
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PŘÍLOHY
Součástí školního vzdělávacího programu Základní školyBrno, Čejkovická 10, p.o. jsou následující přílohy.

Příloha č. 2 – Standardy pro základní vzdělávání
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Standardy pro základní vzdělávání
•
•

•

představují minimální cílové požadavky na vzdělávání, které jsou závazně formulované v RVP ZV a jsou integrovány do ŠVP,
pomocí indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV, resp. ŠVP a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou
je třeba dosahovat se všemi žáky,
konkretizují závazné očekávané výstupy.
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SEZNAM ZKRATEK
Předměty 1. stupeň
Čj – Český jazyk a literatura
Aj – Anglický jazyk
M – Matematika
Inf – Informatika

Prv – Prvouka

F – Fyzika

ČajS – Člověk a jeho svět

Ch – Chemie

ČaS – Člověk a společnost

Př – Přírodopis

ČaP – Člověk a příroda

Z – Zeměpis

UaK – Umění a kultura

EkoS – Ekologický seminář

ČaZ – Člověk a zdraví

ChPr – Chemická praktika

ČaSP – Člověk a svět práce

PřS – Přírodovědný seminář
D – Dějepis

Průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova

Ov – Občanská výchova

VDO – Výchova demokratického občana

Hv – Hudební výchova
Vv – Výtvarná výchova

EGS –Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech

Tv – Tělesná výchova

MKV – Multikulturní výchova

VZ – Výchova ke zdraví

ENV – Environmentální výchova

Předměty 2. stupeň
Čj – Český jazyk a literatura

Pč – Pracovní činnosti

MV – Mediální výchova

Aj – Anglický jazyk

Vzdělávací oblasti
JJK – Jazyk a jazyková komunikace

Př – Přírodověda
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Vv – Výtvarná výchova
Tv – Tělesná výchova
Pč – Pracovní činnosti

Nj – Německý jazyk
M – Matematika
Inf – Informatika

M – Matematika a její aplikace
ICT – Informační a komunikační technologie
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ZDROJE
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP Praha. Praha 2007, dostupné na http://rvp.cz/informace/dokumentyrvp/rvp-zv
Standardy,
dostupné
na
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/17667/MINISTERSTVO-SKOLSTVI-UPRAVILO-A-DOPLNILOVZDELAVACI-STANDARDY.html/
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