
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 

zpracovaný podle  

 
RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNÁZIA 

 
 

 1. ― 8. ročník gymnaziálního vzdělávání 

 
Denní forma vzdělávání 

 
 
 
 

Gymnázium J. Seiferta o. p. s. 
 

Vysočanské náměstí 500, Praha 9 
 
 



 2 

OBSAH 
 
 
1  Identifikační údaje 
2  Charakteristika školy 
2.1  Vybavení školy a její dostupnost 
2.2  Charakteristika pedagogického sboru 
2.3 Dlouhodobé projekty a aktivity 
2.4 Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 
3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
3.1 Zaměření školy 
3.2 Profil absolventa školy 
3.3 Organizace přijímacího řízení 
3.4 Organizace maturitní zkoušky 
3.5 Výchovné a vzdělávací strategie 
3.5.1 Kompetence k učení 
3.5.2 Kompetence k řešení problémů 
3.5.3 Kompetence komunikativní 
3.5.4 Kompetence sociální a personální 
3.5.5 Kompetence občanské 
3.5.6 Kompetence pracovní 

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími  
      potřebami 
3.7 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
3.8 Průřezová témata 
4 Učební plán 
5  Učební osnovy 
5.1 Český jazyk 
5.2 Anglický jazyk 

3 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 

 
11 
11 
12 
15 
17 
12 
84 

 5.3 Druhý cizí jazyk 
5.3.1 Německý jazyk 
5.3.2 Francouzský jazyk 
5.3.3 Španělský jazyk 
5.4 Matematika 
5.5 Informační a komunikační technologie 
5.6 Dějepis 
5.7 Společenská výchova 
5.8 Fyzika 
5.9 Chemie 
5.10 Biologie 
5.11 Zeměpis 
5.12 Laboratorní práce 
5.13 Hudební výchova 
5.14 Výtvarná výchova 
5.15 Tělesná výchova 
5.16 Výchova ke zdraví 
5.17 Volitelné předměty 
5.17.1 Dramatická výchova 
5.17.2 Etická výchova 
5.17.3 Programování 
5.17.4 Anglická konverzace 

5.18 Zážitkový víkend GJS pro tercii 
6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
6.1 Hodnocení žáků 
6.2 Autoevaluace školy 

88 
88 
93 
96 
99 

124 
129 
138 
156 
167 
174 
191 
235 
242 
261 
269 
289 
292 
292 
295 
297 
298 

299 
300 
300 
301 

 
 



 3 

1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
 
PŘEDKLADATEL Gymnázium J. Seiferta o. p. s. 
 Vysočanské náměstí 500, 190 00 Praha 9 ― Vysočany 
  
 Tel./fax 266 31 07 24 
 email: gymjs@gymjs.net 
 IZO 016 190 483 
 IČO 496 26 931 
   
 
ZŘIZOVATEL Sdružení zakladatelů soukromého reálného gymnázia v Praze 9 
 
 
ŘEDITELKA ŠKOLY RNDr. Pavla Holasová 
 
 
KOORDINÁTOR ŠVP RNDr. Helena Svobodová    
 
 
PLATNOST DOKUMENTU od 31. srpna 2009  
 
 
PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO  
ŠKOLSKOU RADOU DNE 15. června 2009 
 
 
 
 
Datum 31. 8. 2009    Razítko     Podpis ředitelky školy 
 
 



 4 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
GYMNÁZIUM J. SEIFERTA 

 
 osmileté soukromé gymnázium  

 rok založení 1991 

 nezisková obecně prospěšná společnost 

 
2.1 VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ DOSTUPNOST 
 
VYBAVENÍ 

 
 kapacita pro 10 kmenových tříd s maximálně 24 žáky (aktuální stav viz web http://www.gymjs.net) 

 16 učeben, většina specializovaná na výuku odborných předmětů 

 od roku 2008 tři plně vybavené multimediální učebny, počítačová laboratoř, chemická laboratoř 

 školní knihovna 

 tělocvična, posilovna, víceúčelové hřiště, sprchy, možnost návštěvy bazénu 

 prostor pro školní družinu, školní knihovna 

 vlastní školní jídelna 
 
DOSTUPNOST 

 
 metro B Vysočanská nebo metro A Flora, bus 136 Skloněná 

 metro B Palmovka, bus 109 Novovysočanská 

 

2.2  CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 
SBOR 

 
 v základu stabilizován, výuka většiny předmětů zajištěna aprobovanými pedagogy 

 spolupráce s externími odborníky zaměstnanými na částečný úvazek vyvolaná vysokou odborností 

 rodilí mluvčí vedoucí jazykových konverzací  

 vychovatelka, výchovný poradce, metodik prevence 

 školní psycholog 

 škola plně podporuje celoživotní vzdělávání učitelů 
 

http://www.gymjs.net/
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2.2  CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU (pokračování) 
 
ŠKOLNÍ ROK 

2006/7 
 počet učitelů 34                         

         ― z toho externistů 11 
         ― z toho žen 17 

 průměrný věk sboru 43 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ ROK 

2007/8 
 počet učitelů 35                         

         ― z toho externistů 13 
         ― z toho žen 19 

 průměrný věk sboru 41 
 

2.3  DLOUHODOBÉ PROJEKTY A AKTIVITY 
 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 
 účast v mezinárodním výměnném programu EU PEEP (Pan European Educational Programme; účast tří zemí, pane-

lové diskuse na předem stanovená témata) 

 od roku 2007/8 účast v mezinárodním divadelním projektu  

 výměna s gymnáziem v Parsbergu (SRN) 

 každoroční kulturně-historické exkurze do Francie nebo Itálie 

 příležitostné výměny se středními školami z Velké Británie, frankofonních zemí a Slovinskem 

 účast žáků v projektu Adopce na dálku – finanční podpora studia indického chlapce 
 
PROJEKTY REALIZOVANÉ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 organizace divadelního festivalu Pereme se s Thálií s účastí pražských středních škol 

 účast na projektu Červená stužka zaměřeném na prevenci boje proti AIDS 

 pravidelné školní akademie ― prezentace literární a dramatické práce žáků GJS 

 příprava na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky v anglickém jazyce FCE (First Certificate in English) nebo TO-
EFL (Test Of English as a Foreign Language) a odpovídající zkoušky v německém jazyce ZD (Zertifikat Deutsch), 
Goethe Zertifikat B1 nebo Goethe Zerttifikat B2 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A  
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

 školní klub Spektrum 
 ― dramatický kroužek 
 ― autorské semináře, semináře tvůrčího psaní  
 ― výtvarný kroužek  
 ― programování a informační technologie 
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 ― sportovní vyžití 

 týdenní školní výlety zaměřené na upevnění tělesné zdatnosti a posílení interpersoniálních vztahů 
 

STUDENSKÝ PARLAMENT 
 

 volný orgán prezentující názory studentů, spolupracuje s profesory a vedením školy 
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2.4 SPOLUPRÁCE S RODIČI A DALŠÍMI SUBJEKTY 
 
ŠKOLSKÁ RADA   Školská rada pracující v souladu s příslušnou legislativou 
 
VÝCHOVNÝ PORADCE A 
METODIK PREVENCE 

 

 organizace přednášek a programů zaměřených na prevenci drogových a jiných závislostí 

 práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 profilace žáků na budoucí profesní orientaci 

 příprava preventivních programů  
 ― prevence sociálně-patologických jevů 
 ― prevence proti šikaně 

 
 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

 
 odborná péče při řešení osobních i studijních problémů žáků 

 příprava preventivních programů  
 ― prevence sociálně-patologických jevů 
 ― prevence proti šikaně 

 poradenství pro rodiče a spolupráce s nimi 

 pořádání tzv. zážitkového víkendu v tercii  
 
VYCHOVATELKA 

 
 péče o žáky nižších ročníků a dohled nad nimi ve volných hodinách 

 práce ve školním klubu Spektrum 

 
RODIČE 

 
 dvakrát ročně rodičovské schůzky 

 pravidelný elektronický a telefonický kontakt s pedagogy 

 návštěvy pedagogů v konzultačních hodinách 

 další formy úzké spolupráce s rodiči 
 
PEDAGOGICKO- 
PSYCHOLOGICKÁ  
PORADNA PRAHA 9 

 pomoc při profesní orientaci žáků 

 péče o žáky s poruchou učení  



 8 

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
 

 moderní škola odpovídající novým trendům vzdělávání a potřebám společnosti 21. století 

 zaměření všeobecné 

 základní cíl: všestranný rozvoj osobnosti žáka s důrazem na osvojení klíčových kompetencí vycházejících z obecně formulovaných hodnot společ-
nosti 

 propojení výchovné a vzdělávací komponenty edukačního procesu 

 důraz na individuální přístup a dobré sociální vazby 

 preference motivace a pozitivního vztahu ke vzdělávání a orientaci v informačních zdrojích před encyklopedickým přístupem k učení 

 absolvent se skvělým uplatněním na trhu práce (údaje podloženy statistikami úspěšnosti při přijímání na vysoké školy dlouhodobě přesahujícími 90%) 

 korektní a přátelské prostředí s jasně vymezeným etickým kodexem závazným jak pro žáky, tak i pro pedagogy 

 důraz na vysoký počet volitelných předmětů 

 individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 individuální přístup k mimořádně nadaným žákům (možnost individuálního studijního plánu) 

 v prvních letech gymnaziálního vzdělávání důraz na upevnění všeobecných základů vzdělanosti; navazující vyšší stupeň podtrhuje podíl volitelných 
předmětů umožňujících profilovat žáka k jeho budoucímu profesnímu a studijnímu zaměření 

 důraz na budování celoživotního kladného postoje k dalšímu vzdělávání 
 
 

3.2 PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY  
 
PRIORITA PRVNÍ:  
VYSOKÉ ŠKOLY 

 příprava na vysokoškolské studium nejen v České republice, nýbrž v celé Evropské unii a Spojených státech americ-
kých 

 důraz na vysoký stupeň jazykové vybavenosti  

 důraz na vysoký stupeň počítačové a informační gramotnosti  
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3.2 PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY (pokračování) 
 
PRIORITA DRUHÁ: 
ABSOLVENT JAKO  
SOCIÁLNĚ VYSPĚLÝ ČLEN 

MODERNÍ SPOLEČNOSTI  

 všestranně psychicky i fyzicky rozvinutý občan demokratické společnosti 

 občan aktivně se zapojující do společenského života, sociálně zralý a kompetentní, vědom si svých práv a zodpověd-
ných postojů ke svým povinnostem 

 absolvent chápajcí bezpečnostní rizika dnešní doby a má zodpovědný přístup k vlastnímu životnímu stylu 

 absolvent jsoucí otevřenou osobností s rozvinutými komunikačními dovednostmi a kvalitním systémem hodnot 

 absolvent jako občan České republiky a Evropské unie s vědomím českých a evropských kulturních a sociálních tradic 
a hodnot 

 

3.3 ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
PSYCHOLOGICKÝ TEST  psychologický test zjišťující úroveň jednotlivých typů schopností uchazeče (jazykových, vyjadřovacích, uměleckých, 

matematických apod.) bez ověřování faktografických znalostí a encyklopediky 
 

ÚSTNÍ POHOVOR  ověření obecných studijních předpokladů 

 zjišťování individuálních zájmů a studijního zaměření uchazeče 
 
HODNOCENÍ A CÍLE 
VÝBĚRU KANDIDÁTŮ 

 v rámci přijímacího řízení se přihlíží k prospěchu v předposledním a posledním ročníku základní školy 

 snaha o výběr kvalitních žáků, kteří zvládnou náročné gymnaziální studium 

 
3.4 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

 Maturitní zkouška bude organizována plně v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a příslušnými novelami. 
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3.5 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

 Výchovné a vzdělávací strategie zahrnují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s ohledem na cíle a profil 
absolventa Gymnázia J. Seiferta. 

 K dosažení cílů se volí nejrůznější formy vzdělávání a výchovy, vše s uplatněním zásad vhodného plánování a bezpečnosti práce: 
— standardní vyučovací hodiny s podporou práce ve skupinách 
— praktické práce s důrazem na využívání didaktické techniky 
— kurzy a projekty 
— soutěže 
— přednášky a besedy 
— exkurze 
— výměnné zájezdy a kulturní akce 

 
3.5.1 KOMPETENCE K UČENÍ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ  
KOMPETENCÍ K UČENÍ  

 učitelé podporují žáky při samostatném poznávání a motivují je k učení 

 pomáhají žákům při práci s informačními zdroji, především s jejich vyhledáváním a zpracováváním 

 umožňují žákům vlastní aktivní přístup k učení 

 poskytují prostor pro samostatné prezentace (seminární práce, referáty, projektové učení, soutěže) 

 vedou žáky ke schopnosti stanovit si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení 

 vedou žáky ke schopnosti rozpoznat chybu a podněcují práci vedoucí k sebehodnocení a vyvozování závěrů z žákovy 
vlastní činnosti 

 motivují žáky k vlastnímu posouzení dosaženého pokroku a výsledků a zapojují žáky do plánování další práce 
 
3.5.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ  
KOMPETENCÍ K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 učitelé vedou žáky k samostatnosti při identifikaci problémů a podněcují je k hledání originálních způsobů řešení 

 zapojují žáky do diskuse nad problémy 

 podporují logické a kritické myšlení v souvislostech a schopnost relevantní argumentace 

 zapojují žáky do netradičních forem výuky a podporují týmovou práci 

 začleňují do výuky aktuální problémy dneška 

 vzdělávací proces zasazují do politického, společenského i ekonomického kontextu 

 podporují vzájemné propojení jednotlivých oborů a vedou žáky k chápání souvislostí při vymezování problémů 
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3.5.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ  
KOMUNIKATIVNÍCH  
KOMPETENCÍ  

 učitelé vedou žáky ke kultivovanému, logicky uspořádanému a sebevědomému projevu ústnímu i písemnému, a to ne-
jen v jazyce mateřském, ale též alespoň ve dvou cizích jazycích 

 motivují žáky k začlenění do kolektivu třídy i školy a podporují spolupráci napříč ročníky (školní akademie, divadelní 
festival, soutěže atp.) 

 podporují schopnost nonverbální komunikace (např. pomocí dramatické výchovy) 

 podílejí se na organizaci jazykových výměn a zahraničních studijních pobytů 

 zprostředkovávají pravidelná setkání s představiteli různých oblastí života (vědecké přednášky, besedy, exkurze) 

 podporují vlastní prezentace žáků jak ve školních, tak i v zájmových aktivitách 
 
3.5.4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
A PERSONÁLNÍCH   
KOMPETENCÍ 

 učitelé vedou žáky k dodržování jasně stanovených pravidel 

 podporují zlepšování mezilidských vztahů a vzájemný respekt při zachování přátelské atmosféry školy 

 vytvářejí podmínky pro týmovou práci v rámci bohaté škály školních aktivit 

 podporují zapojování žáků do mimoškolních aktivit a charitativních akcí (Červená stužka, Adopce na dálku) 

 zaměřují se na posilování sociální komunikace (např. prostřednictvím zážitkového víkendu, školy v přírodě apod.) 

 vedou žáky k toleranci individuálních i národnostních odlišností 
 
3.5.5 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ  
OBČANSKÝCH 
KOMPETENCÍ 

 učitelé vedou žáky k aktivnímu potlačování projevů xenofobie, šikany a netolerance 

 kladou důraz na rozvoj zodpovědných postojů k ochraně životního prostředí 

 seznamují žáky s globálními problémy lidstva a v rámci projektového přístupu zkoumají možnosti jejich řešení 

 motivují žáky ke sledování aktuálních zpráv o současné situaci a problémech jak v rámci regionu České republiky, tak 
i Evropy, a podporují žáky, aby měli přehled o významných světových událostech 

 vedou žáka k politické zodpovědnosti jako občana-voliče a k aktivnímu podílu na sledování a správě věcí veřejných 
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3.5.6 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ PRACOVNÍCH 
KOMPETENCÍ 

 učitelé vedou žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce, k ochraně zdraví vlastního i zdraví ostatních 

 vedou žáky k úctě a k uchovávání materiálních hodnot  

 vytvářejí žákům podmínky k získání pracovních dovedností a návyků (laboratorní práce, práce s modely, digitální 
technika, výpočetní technika) 

 podněcují žáky k získání vytrvalosti, trpělivosti a samostatnosti 

 vedou k aktivní pracovní komunikaci v rámci projektových týmů 
  
3.5.7 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI 

 
ROLE PEDAGOGA PŘI 

FORMOVÁNÍ 
KOMPETENCÍ K PODNIKA-

VOSTI  

 učitelé v rámci učebního plánu nabízejí žákům septimy a oktávy,  možnost profilovat se v rámci tzv. bloků, které jim 
umožní prohloubit odborný potenciál a lépe se rozhodnout o své budoucí profilaci   

 učitelé zapojují žáky do přípravy a pořádání aktivit – organizace plesu, divadelního festivalu, příprava mezinárodních 
setkání atd.  

 koordinují přípravu a průběh projektového dne, organizovaného samotnými žáky 

 učitelé pomáhají rozvíjet schopnosti žáků při účasti na různých typech soutěží 

 vedení školy plně podporuje práci studentského parlamentu 
 

3.6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

 škola vychází vstříc žákům s nejrůznějšími handicapy, a to jak sociálními, tak i zdravotními, snaží se o jejich plnou integraci 

 úpravou rozvrhu přispívá ke snížení nároků na mobilitu zdravotně handicapovaných žáků 

 ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným poradcem  
— škola přihlíží ke specifickým handicapům při hodnocení a klasifikaci 
— umožňuje handicapovaným žákům studovat podle individuálních studijních plánů zohledňujících jejich specifické potřeby 

 škola nedisponuje bezbariérovým přístupem 
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3.7 VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ 
 

 škola vytváří optimální vzdělávací prostředí s individuálním přístupem k mimořádně nadaným žákům 

 zapojuje žáka do přípravy obsahové náplně jednotlivých hodin a umožňuje mu se aktivně podílet na jejich průběhu 

 ve vyšších ročnících je kladen důraz na individuální profilaci pomocí široké škály volitelných předmětů 

 škola podporuje samostatnou práci studentů s multimédii 

 nadaní žáci se podílejí na aktivitách školy 
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3.8 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  
 

 jako doplněk osvojení klíčových kompetencí pomáhají ke korigování postojů a hodnotového systému žáků 

 témata jsou realizována jako součást vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů („INT“), jako samostatné kurzy („kurz“, zahrnující i zážitkový ví-
kend „záž. v.“) a jako projekty („PRO“) či semináře („SEM“) 

 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA PRVNÍ: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Prima Sekunda Tercie Kvarta 
Osobnostní rozvoj     
— rozvoj schopností poznávání Dě (INT)  SVZ (INT) Fy (INT) 
— sebepoznání a sebepojetí SVZ (INT) TV (kurz) kurz (záž. v.)  
— seberegulace a sebeorganizace Dě (INT)    
— psychohygiena SVZ (INT)  kurz (záž. v.)  

— kreativita 
VV (INT) 
HV (INT) 

VV (INT) 
VV (INT) 
HV (INT) 

VV (PRO) 

Sociální rozvoj     
— poznávání lidí   SVZ (INT)  

— komunikace SVZ (INT) 
ČJS (INT) 
AJ (INT) 

ČJ (INT) 
Ze (kurz) 

kurz (záž. v.) 

— kooperace a kompetice  LP (INT) 
LP (INT) 
Ze (kurz) 

 

Morální rozvoj     

— řešení problémů a rozhodovací dovednosti SVZ (INT) Ma (INT) 
Ma (INT) 
Ze (kurz) 

kurz (záž. v.) 
VZ (INT) 

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA DRUHÉ: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Občanská společnost a škola SVZ (INT)  Dě (INT)  
Občan, občanská společnost a stát SVZ (INT) SVZ (INT) Dě (INT)  
Formy participace občanů v politickém životě SVZ (INT) SVZ (INT) Dě (INT)  
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování SVZ (INT) SVZ (INT) Dě (INT)  
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3.8 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (pokračování) 
 
 

 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA TŘETÍ:  VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A  
  GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Evropa a svět nás zajímá Ze (INT) AJ (INT) ŠJ (INT) 
NJ (INT) 
FJ (INT) 

Objevujeme Evropu a svět Ze (INT) 
HV (INT) 
AJ (INT) 

ŠJ (INT) 
NJ (INT) 
FJ (INT) 

Jsme Evropané Dě (INT) Dě (PRO)  
SVZ (INT) 
Dě (PRO) 

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČTVRTÉ: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Kulturní diference Dě (INT)   
NJ (INT) 
FJ (INT) 

Lidské vztahy Dě (INT) TV (INT) kurz (záž.v.)  
Etnický původ SVZ (INT) Ze (INT)   

Multikulturalita ČJ (INT)  ČJ (INT) 
FJ (INT 

Dě (SEM) 
Princip sociálního smíru a solidarity  Ze (INT)   

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČTVRTÉ: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Základní problémy sociokulturních rozdílů ZE (INT)    
Psychosociální aspekty interkulturality  ZE (INT)   
Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rúz-
ného kulturního prostředí 

ČJ (INT) ČJ (INT) ČJ (INT) 
ČJ (INT) 
FI (INT) 
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3.8 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (pokračování) 
 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA PÁTÉ: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Ekosystémy 
Bi (INT) 
Ze (INT) 

   

Základní podmínky života Bi (kurz) Che (INT)  Che (INT) 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí Bi (kurz) LP (INT) LP (INT) Ze (INT) 
Vztah člověka k prostředí Bi (kurz) TV (kurz) Fy (INT)  

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA PÁTÉ: ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Kvinta Sexta Septima Oktáva 
Problematika vztahů organismů a prostředí  ZE (kurz)   
Člověk a životní prostředí  CHE (INT)   
Životní prostředí regionu a České republiky  BI (kurz)   

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ŠESTÉ: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Prima Sekunda Tercie Kvarta 
Receptivní činnosti     
— kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJS (INT) ČJS (INT) TV (INT) TV (INT) 
— interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJL (INT) ČJL (INT)  Dě (INT) 
— stavba mediálních sdělení   ČJS (INT) ČJS (INT) 
— vnímání autora mediálních sdělení   ČJS (INT) ČJS (INT) 
— fungování a vliv médií ve společnosti   ČJS (INT) ČJS (INT) 
Produktivní činnost     
— tvorba mediálního sdělení ČJS (INT)  ČJS (PRO) ČJS (PRO) 
— práce v realizačním týmu ČJL (INT)  ČJS (PRO) ČJS (PRO) 

 
 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ŠESTÉ: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Média a mediální produkce SVZ (INT)   ČJ (INT) 
Mediální produkty a jejich významy    SVZ (INT) 
Uživatelé  EV (INT)   
Účinky mediální produkce a vliv médií   ČJ (INT)  
Role médií v moderních dějinách    ČJ (INT) 
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4 UČEBNÍ PLÁN               (pokračování) 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
Zkratka 

předmětu 
Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Celková  
hodinová dotace 

Poznámka 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura ČJ 4 4 4 4 16 16 
Anglický jazyk AJ 4 3 3 3 13 12+1D 
Druhý cizí jazyk (německý, 
francouzský, španělský) 

NJ, FJ, ŠJ — — 3 3 
6 

6D 

Matematika a její aplikace Matematika MA 4 4 4 4 16 16 

Informační a komunikač-
ní     
technologie 

Informační a komunikační     
technologie IT — 1 1 1 3 1+2SP 

Člověk a společnost 
Dějepis DĚ 2 2 2 2 8 8 
Společenskovědní základ SVZ 2 1 1 1 4 4+1D 

Člověk a příroda 

Fyzika FY 2 2 2 2 8 6+2D 
Chemie CHE — 2 2 2 6 6 
Biologie BI 2 2 2 2 8 6+1D+1VZ 
Zeměpis ZE 2 2 2 2 8 4+4D 
Laboratorní práce LP — 1 1 — 2 2SP 

Umění a kultura 
Hudební výchova HV 2 1 1 1 5 5 
Výtvarná výchova VV 2 1 1 1 5 5 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova TV 3 2 2 2 9 9 
Výchova  ke zdraví VZ — — — 1 1 1 

Volitelný předmět 

Anglická konverzace AK 

— 1 1 1 3 3D 
Dramatická výchova DV 
Programování PG 
Etická výchova ET 

Součet   29 29 32 32 122 18 
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4 UČEBNÍ PLÁN                (pokračování) 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

Zkrat-
ka 

před-
mětu 

Kvinta Sexta Septima Oktáva 
Celková  

hodinová dotace 

Poznámka 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura ČJ 4 4 4 4 16 12 + 4D 
Anglický jazyk AJ 3 3 4 3 13 1D 
Druhý cizí jazyk (německý, 
francouzský, španělský) 

NJ, FJ, 
ŠJ 

3 3 3 3  12  

Matematika a její aplikace Matematika MA 3 3 4 3 13 10 + 3D 

Informační a komuni-
kační     
technologie 

Informační a komunikační     
technologie IKT 2 2 — — 4 

 

Člověk a společnost 

Dějepis 
Společenskovědní základ 
Filozofie 

DĚ 
SVZ 
FI 

3 3 — — 6  
1 

— 
1 

— 
1 
2 

1 
2 

4 
4 

3 + 1D, SP, VZ 

Člověk a příroda 

Fyzika FY 3 3 — — 6  
Chemie CHE 3 3 — — 6  
Biologie BI 3 3 — — 6  
Zeměpis ZE 2 3 — — 5  

Umění a kultura 
Estetická výchova výtvarná/ EVV 

2 2 — — 4 
 

Estetická výchova hudební EVH  

Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8  
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4 UČEBNÍ PLÁN               (pokračování) 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
Zkratka 

předmětu 
Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Celková  
hodinová dotace 

Poznámka 

Blok 

Český jazyk a literatura - seminář 
Dějepis - seminář 
Estetická výchova - seminář 
Ruský jazyk - seminář 
Matematika - seminář 
Zeměpis - seminář 
Biologie - seminář 
Chemie - seminář 
Přírodní vědy - seminář 
Fyzika - seminář 
Deskriptivní geometrie – seminář 
Ekonomika a účetnictví - seminář 

ČJS 
DS 

EVS 
RJS 

MAS 
ZES 
BIS 
CHS 
PŘS 
FYS 
DGS 
EÚS 

— — 10 10 20 8 + 12D 

Volitelný předmět 

Anglická konverzace AK 

— — 2 3 5 5D 

Dramatická výchova DV 
Programování PG 
Etická výchova 
Konverzace v cizím jazyce 
Přípravný kurz v anglickém jazyce 
Přípravný kurz v německém jazyce 
Cvičení z filozofie 
Cvičení z matematiky 
Latina 
Cvičení ze společenskovědního zá-
kladu 

ET 
CJK 
PKA 
PKN 
CFI 
CM 
LA 

CSVZ 

Součet   34 35 31 32 132 26D 

 
VYSVĚTLIVKY  D = disponibilní hodiny, 

 SP = hodiny vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, 

 VZ = výchova ke zdraví. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je součástí předmětu Biologie, vždy po ½ hodině 
v primě a v kvartě; v kvartě je pak druhá hodina realizována samostatným předmětem Výchova ke zdraví. 
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4 UČEBNÍ PLÁN               (pokračování) 

 
POZNÁMKY K UČEBNÍMU 

PLÁNU (pokračování) 
 Prvním cizím jazykem je vždy anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci povinně volí ze španělského, německého a fran-

couzského.  

 Anglický jazyk je v primě navýšen o jednu disponibilní hodinu. 

 Informační a komunikační technologie zahrnují v tercii a kvartě vzdělávací oblast Člověk a svět práce: ½ hodiny ob-
sahuje vzdělávací obor Využití digitálních technologií a ½ hodiny vzdělávací obor Svět práce. 

 Společenská výchova je v primě posílena o jednu hodinu z disponibilního množství; tato hodnota zahrnuje prvky 
dramatické výchovy tak, aby z velké části realizovala průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova de-
mokratického občana, součástí jsou i výstupy oboru Výchova ke zdraví. 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda je rozčleněna na pět vyučovacích předmětů a je posílena o sedm disponibilních 
hodin. Biologie v primě a kvartě zahrnuje vždy ½ hod. vyučovacího oboru Výchova ke zdraví. Součástí výuky biolo-
gie je týdenní kurs školy v přírodě v primě zaměřený na průřezové téma Environmentální výchova. 

 Laboratorní práce zahrnují 2 hod. vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, konkrétně vzdělávacího oboru Práce s labo-
ratorní technikou. Předmět je vyučován v dvouhodinových blocích pro polovinu třídy vždy jedenkrát za dva týdny.  

 Tělesná výchova je v sekundě doplněna lyžařským kurzem, v kvartě kurzem plavání. 

 Volitelné předměty (anglická konverzace, dramatická výchova, programování, etická výchova) se v příslušném roční-
ku otevírají vždy podle aktuálního zájmu. Prvky etické výchovy jsou zahrnuty do tzv. zážitkového víkendu v tercii, kde 
se – kromě jiného – ve velké míře uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova v evropských 
a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. 

 Český jazyk a literatura je v kvintě až oktávě zvýšena vždy o jednu disponibilní hodinu. 

 Anglický jazyk je v septimě navýšen o jednu disponibilní hodinu. V oktávě si žáci volí buď anglický jazyk nebo cizí ja-
zyk, navýšený o jednu disponibilní hodinu, podle toho, který jazyk je zvolen maturitním. 
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5 UČEBNÍ OSNOVY 

 
5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
CHARAKTERISTIKA 
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
 

Vzhledem k provázanosti jednotlivých složek předmětu a vzhledem k výstupům RVP, výstupům školním a ke vzdělávacímu 
obsahu je charakteristika předmětu včetně výchovných a vzdělávacích postupů směřujících k utváření klíčových kompetencí 
strukturálně rozdělena na dva samostatné bloky, a to na učivo základní (1. – 4. ročník) a gymnaziální (5. – 8. ročník). 

Charakteristika vyučovacího předmětu pro 1. – 4. ročník 
Předmět je pojímán jako základní nástroj získávání informací i jako předmět poznávání; 
prostřednictvím jeho osvojených poznatků by si žáci měli úspěšně osvojovat poznatky i 
z dalších oblastí vzdělávání. 
Výuka vede žáky k pozitivnímu vztahu k českému jazyku, k jeho vývoji, tradicím a bohatství, k vnímání jazyka jako prostřed-
ku s pestrými možnostmi uplatnění v různých formách v různých komunikačních situacích, ke kultivovanému projevu, k 
vnímání jazyka jako mnohotvárného prostředku k vyjadřování vlastních postojů, potřeb a prožitků a k získávání a předávání 
informací, vede ho k pozitivnímu vztahu k umělecké literatuře a k jejímu individuálnímu prožívání. Všechny tři složky, tedy 
Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova, se velice úzce prolínají a vedou žáky k chápání jazyka 
jako dynamického systému s velikými možnostmi využití, k vědomí funkční aplikace jednotlivých jazykových prostředků. Žák 
je vnímán nejen jako příjemce učiva určeného k trvalému osvojení, ale v první řadě jako partner v komunikaci; vědomosti a 
dovednosti získané při osvojování (zejména) spisovné češtiny by mělo žáka motivovat k jejich praktickému využití, a to ve 
formě písemné i mluvené. Učivo by žáka nemělo zatěžovat nefunkčními podrobnostmi nebo jevy na samém okraji jazykové-
ho systému; mělo by naopak ve všech svých třech složkách vytvářet v žákovi co nejkomplexnější pohled na český jazyk, na 
možnosti jeho využití ve většině funkčních oblastí, a to včetně oblasti umělecké a publicistické. Nejen ve složce literární by 
měly tvořit velmi významnou součást výuky práce s interpretacemi textů, a to od jednoduchých textů převážně z oblasti 
prostěsdělovací a umělecké v primě až po složitější texty odborné, publicistické, umělecké i administrativní v kvartě.  
Výuka předmětu ve složce jazykové by měla vést u žáků zejména k podchycení a rozvíjení 
zájmu o mateřský jazyk, k osvojení si jeho stavby a základních poznatků ze všech jazykovědných oblastí, ve složce komuni-
kační a slohové k vědomí možností užití jazykových prostředků tak, aby co nejlépe odpovídaly cíli projevu a komunikační 
situaci;  ve všech složkách by měla pracovat se základními myšlenkovými postupy tak, aby si žáci tříbíli své logické myšlení a 
byli schopni jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, aby byli schopni vytvořit projev (písemný i mluvený) grama-
ticky i věcně správný a aby byli schopni provést nejen korekturu cizího chybného textu, ale i autokorekturu. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
CHARAKTERISTIKA 
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU (pokračování) 
 

Výuka by ve všech složkách měla vést u žáků k vědomí vlastní osobnosti, na níž se vedle kultivovaného, výstižného projevu 
verbálního podílejí i prostředky nonverbální a paralingvální; ve složce komunikační a slohové by měla vést ke správnému 
vnímání a chápání různých projevů, k jejich analytickému a kritickému posuzování, k orientaci v masmédiích a k rozpoznání 
masmediální komunikace s manipulativními postupy. Nedílnou součástí výuky je tak u žáků osvojování si dovedností práce 
s texty různého druhu všech stylových oblastí a osvojování si dovedností je využívat jako zdroj informací. Při práci s nimi by 
žáci měli odlišovat fakta od názorů a rozlišovat subjektivní a objektivní sdělení; zároveň by si žáci měli utvářet svůj vlastní 
hodnotový systém, který by měli být schopni umět i přiměřeně obhajovat. V literární výchově směřuje výuka u žáků k vědomí 
estetických kvalit textu, ke schopnosti text vhodně interpretovat (v rovině tematické, jazykové i kompoziční), a to i na základě 
druhové a žánrové charakteristiky; zároveň vede u žáků k zevrubnému osvojení základních literárních směrů a jejich klíčo-
vých představitelů. Rozhodující by však měla být aktivní práce s různými texty tak, aby žáci byli schopni odlišit nejen texty 
různých druhů a žánrů z různých údobí vývoje literatury, ale i texty tzv. krásné literatury a texty brakové. Součástí této složky 
by měla být i péče o talentované žáky.  
Do vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury jsou začleněna tato průřezová témata: 
Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech i Environmentální výchova. Do tematických okruhů je předmět uveden 
pouze v případě, že se mu věnuje soustavnější pozornost. Vzhledem k provázanosti všech složek předmětu jsou jednotlivé 
složky zkratkou odlišeny (JV – jazyková výchova, KSV – komunikační a slohová výchova, LV – 
- literární výchova).  
 

český jazyk a lite-
ratura 

prima sekunda tercie kvarta celková hodino-
vá dotace 

4 4 4 4 16 

 
Učivu českého jazyka a literatury jsou v každém ročníku věnovány čtyři hodiny týdně: jedna hodina Komunikační a slohové 
výchově, dvě Jazykové výchově a jedna Literární výchově s tím, že podle aktuálních cílů a učiva je u posledních dvou složek 
přípustná i opačná dotace. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
CHARAKTERISTIKA 
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU (pokračování) 
 

Zejména v předmětu Český jazyk a literatura je k dětem s SPU uplatňován diferencovaný přístup; těmto žákům je věnována 
velká individuální a speciální péče, a to nejen při výuce, ale i při jejich vlastní zájmové činnosti. I u žáků s SPU se od primy 
intenzivně podporuje zájem o předmět a pracuje se na rozvíjení jejich talentu; všichni žáci mají možnost uplatnit a rozvíjet 
svůj zájem a talent navíc i ve volitelných předmětech estetickovýchovného charakteru s literární a dramatickou orientací. 
V rámci vyučování Českého jazyka a literatury je sice u žáků s SPU kladen větší důraz na projev slovní, ale vzhledem k cílům 
a zaměření předmětu se individuální formou přípravy pečuje i o průběžné zdokonalování projevů písemných. K závěrečnému 
hodnocení žáků s SPU se rovněž přistupuje individuálně; tito žáci mají navíc možnost kdykoliv konzultovat učivo s učitelem 
a na základě domluvy s ním si vytvářet individuální metody pro celkové zvládnutí učiva. 
Nadaní žáci jsou pravidelně úkolováni z rozšiřujícího učiva, a to jak formou referátů, tak seminárních prací; podílejí se na vy-
tváření projektů, jež jsou ve všech třech složkách nedílnou součástí výuky; občas se spolupodílejí i na organizaci vyučovací 
hodiny. Zájemci se pravidelně zapojují do soutěží (olympiád, autorských, recitačních a divadelních soutěží), mají možnost 
pracovat ve volitelných předmětech Dramatická výchova a Autorský seminář (kurz tvůrčího psaní); pravidelně se podílejí na 
přípravě vlastních divadelních představení (s nimiž se zúčastňují též studentských divadelních festivalů)¨nebo vlastních autor-
ských večerů poezie a prózy. Úzce je provázána také autorská součinnost s Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou. Rozší-
řenou výchovou literárně-dramatickou se tak škola přímo hlásí k odkazu Jaroslava Seiferta, jehož jméno nosí ve svém názvu. 
Uvedeným cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. K nejefektivnějším patří práce s učebnicemi 
a cvičebnicemi, s kodifikovanými příručkami (s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a soustavnou mluv-
nicí), s odbornou literaturou i beletrií v žákovské knihovně a průběžně i práce s aktuálními texty, zejména z denního tisku. 
Součástí výuky jsou nahrávky audiální i televizní a filmové audiovizuální, využívají se také nahrávky učitelů i žáků (z vyučova-
cích hodin i mimo školu) pro potřeby Komunikační a slohové výchovy. Další součástí výuky jsou exkurze, návštěvy kniho-
ven, literárně-dramatických pořadů a divadelních a filmových představení (v rámci předmětu i v Klubu mladého diváka), od-
borných přednášek; důraz je kladen na dialog – žáci průběžně diskutují o aktuálních nejen filmových, televizních a divadel-
ních, ale i rozhlasových pořadech, o českém jazyku, jeho prostředcích a možnostech, o jazykové kultuře a o péči o jazyk. Dů-
ležitou součástí 
výuky je i práce žáků s výpočetní technikou; pomocí výukových programů a internetu žáci vyhledávají různé možnosti a po-
stupy řešení problémů, čímž se tříbí jejich logické myšlení. 
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Charakteristika vyučovacího předmětu pro 5. – 8. ročník 

Předmět je pojímán jako základní nástroj získávání informací i jako předmět poznávání; 
prostřednictvím jeho osvojených poznatků by si žáci měli úspěšně osvojovat poznatky i 
z dalších oblastí vzdělávání. Jedním z úkolů je jednak úsilí o další rozvíjení klíčových kompetencí, jež žáci získali ve vzdělává-
ní základním, jednak úsilí o to, aby každý jedinec klíčové kompetence rozvíjel formou celoživotního procesu. Vzhledem 
k různým schopnostem a osobním dispozicím žáků by se měla jejich dosažená úroveň kompetencí poměřovat osobním po-
krokem každého žáka a jeho individuálními schopnostmi. 
Z hlediska výchovných a vzdělávacích strategií vede výuka žáky k pozitivnímu vztahu k českému jazyku, k jeho vývoji, tradi-
cím a bohatství, k vnímání jazyka jako prostředku s pestrými možnostmi uplatnění v různých formách v různých komunikač-
ních situacích, ke kultivovanému projevu, k vnímání jazyka jako mnohotvárného prostředku k vyjadřování vlastních postojů, 
potřeb a prožitků a k získávání a předávání informací, vede ho k pozitivnímu vztahu k umělecké literatuře a k jejímu indivi-
duálnímu prožívání. Všechny tři složky, tedy Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova, se veli-
ce úzce prolínají a vedou žáky k chápání jazyka jako dynamického systému s velikými možnostmi využití, k vědomí funkční 
aplikace jednotlivých jazykových prostředků. Žák je vnímán nejen jako příjemce učiva určeného k trvalému osvojení, ale 
v první řadě jako partner v komunikaci; vědomosti a dovednosti získané při osvojování (zejména) spisovné češtiny by mělo 
žáka motivovat k jejich praktickému využití, a to ve formě písemné i mluvené. Učivo by žáka nemělo zatěžovat nefunkčními 
podrobnostmi nebo jevy na samém okraji jazykového systému; mělo by naopak ve všech svých třech složkách vytvářet 
v žákovi co nejkomplexnější pohled na český jazyk, na možnosti jeho využití ve všech funkčních oblastech. Nejen ve složce 
literární by měly tvořit velmi významnou součást výuky práce s interpretacemi textů, a to postupně ze všech funkčních stylů, 
včetně stylu řečnického a esejistického. 
Výuka předmětu ve složce jazykové by měla vést u žáků zejména k rozvíjení zájmu o mateřský jazyk, k osvojení si jeho stavby 
a klíčových poznatků ze všech jazykovědných oblastí, ve složce komunikační a slohové k vědomí možností užití jazykových 
prostředků tak, aby co nejlépe odpovídaly cíli projevu a komunikační situaci;  ve všech složkách by měla pracovat se myšlen-
kovými postupy tak, aby si žáci tříbíli své logické myšlení a byli schopni jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, 
aby byli schopni vytvořit projev (písemný i mluvený) gramaticky i věcně správný a aby byli schopni provést nejen korekturu 
cizího chybného textu, ale i autokorekturu. Výuka by ve všech složkách měla vést u žáků k vědomí vlastní osobnosti, na níž 
se vedle kultivovaného, výstižného projevu verbálního podílejí i prostředky nonverbální a paralingvální; ve složce komuni-
kační a slohové by měla vést ke správnému vnímání a chápání různých projevů, k jejich analytickému a kritickému posuzová-
ní, k orientaci v masmédiích a k rozpoznání masmediální komunikace s manipulativními postupy. 
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Nedílnou součástí výuky je tak u žáků osvojování si dovedností práce s texty různého druhu všech stylových oblastí a osvojo-
vání si dovedností je využívat jako zdroj informací. Při práci s nimi by žáci měli odlišovat fakta od názorů a rozlišovat subjek-
tivní a objektivní sdělení; zároveň by si žáci měli utvářet svůj vlastní hodnotový systém, který by měli být schopni umět i při-
měřeně obhajovat. V literární výchově směřuje výuka u žáků k vědomí estetických kvalit textu, ke schopnosti text vhodně 
interpretovat (v rovině tematické, jazykové i kompoziční), a to i na základě druhové a žánrové charakteristiky; zároveň vede u 
žáků k osvojení literárních směrů a jejich představitelů, k osvojení vývoje české literární kritiky a publicistiky. Rozhodující by 
však měla být aktivní práce s různými texty tak, aby žáci byli schopni odlišit nejen texty různých druhů a žánrů z různých 
údobí vývoje literatury, ale i texty tzv. krásné literatury a texty brakové. Součástí této složky by měla být i péče o talentované 
žáky, a to jak v rovině tvůrčího psaní, tak v rovině dramatické, recitační i filmové.  
Do vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury jsou začleněna tato průřezová témata: 
Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních sou-
vislostech i Environmentální výchova. Do tematických okruhů je předmět uveden pouze v případě, že se mu věnuje soustav-
nější pozornost. Vzhledem  
k provázanosti všech složek předmětu jsou jednotlivé složky zkratkou odlišeny (JV – jazyková výchova, KSV – komunikační 
a slohová výchova, LV – literární výchova). 
 

český jazyk a lite-
ratura 

kvinta sexta septima oktáva celková hodino-
vá dotace 

3+1 3+1 3+1 3+1 16 

 
Učivu českého jazyka a literatury jsou v každém ročníku věnovány čtyři hodiny týdně, z nich jedna z disponibilní dotace. Jed-
na hodina je vyhrazena Komunikační a slohové výchově, dvě Jazykové výchově a jedna Literární výchově s tím, že podle ak-
tuálních cílů a učiva je u posledních dvou složek přípustná i opačná dotace. 
Zejména v předmětu Český jazyk a literatura je k žákům s SPU uplatňován diferencovaný přístup; těmto žákům je věnována 
velká individuální a speciální péče, a to nejen při výuce, ale i při jejich vlastní zájmové činnosti. I u žáků s SPU se intenzivně 
podporuje zájem o předmět a pracuje se na rozvíjení jejich talentu; všichni žáci mají možnost uplatnit a rozvíjet svůj zájem a 
talent navíc i ve volitelných předmětech estetickovýchovného charakteru s literární a dramatickou orientací. V rámci vyučo-
vání Českého jazyka a literatury je sice u žáků s SPU kladen větší důraz na projev slovní, ale vzhledem k cílům a zaměření 
předmětu se individuální formou přípravy pečuje i o průběžné zdokonalování projevů písemných. K závěrečnému hodnocení 
žáků s SPU se rovněž přistupuje individuálně; tito žáci mají navíc možnost kdykoliv konzultovat učivo s učitelem a na základě 
domluvy s ním si vytvářet individuální metody pro celkové zvládnutí učiva. 
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Nadaní žáci jsou pravidelně úkolováni z rozšiřujícího učiva, a to jak formou referátů, tak seminárních prací; podílejí se na vy-
tváření projektů, jež jsou ve všech třech složkách nedílnou součástí výuky; občas se spolupodílejí i na organizaci vyučovací 
hodiny. Zájemci se pravidelně zapojují do soutěží (olympiád, autorských, recitačních a divadelních soutěží), mají možnost 
pracovat ve volitelných předmětech Dramatická výchova a Autorský seminář (kurz tvůrčího psaní); pravidelně se podílejí na 
přípravě vlastních divadelních představení (s nimiž se zúčastňují též studentských divadelních festivalů) nebo vlastních autor-
ských večerů poezie a prózy. Úzce je provázána také autorská součinnost s Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou. Rozší-
řenou výchovou literárně-dramatickou se tak škola přímo hlásí k odkazu Jaroslava Seiferta, jehož jméno nosí ve svém názvu. 
 
Uvedeným cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. K nejefektivnějším patří práce s učebnicemi 
a cvičebnicemi, s kodifikovanými příručkami (s Pravidly 
českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a soustavnou mluvnicí), s odbornou literaturou i beletrií v žákovské knihovně 
a průběžně i práce s aktuálními texty, zejména z denního 
tisku. Součástí výuky jsou nahrávky audiální i televizní a filmové audiovizuální, využívají  
se také nahrávky učitelů i žáků (z vyučovacích hodin i mimo školu) pro potřeby Komunikační a slohové výchovy. Další sou-
částí výuky jsou exkurze, návštěvy knihoven, literárně-dramatických pořadů a divadelních a filmových představení (v rámci 
předmětu i v Klubu mladého diváka), odborných přednášek; důraz je kladen na dialog – žáci průběžně diskutují o aktuálních 
nejen filmových, televizních a divadelních, ale i rozhlasových pořadech, o českém jazyku, jeho prostředcích a možnostech, o 
jazykové kultuře a o péči o jazyk. Důležitou součástí výuky je i práce žáků s výpočetní technikou; pomocí výukových progra-
mů a internetu žáci vyhledávají různé možnosti a postupy řešení problémů, čímž se tříbí jejich logické myšlení. 
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VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 dostatečným množstvím jazykového materiálu vést žáky k vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako boha-
tého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 vést žáky k chápání jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

 nabízet žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží jak český jazyk, v němž se odráží historický a kulturní vývoj na-
šeho národa, tak literárněhistorický vývoj ve světě (projektovou výuku, exkurze, besedy a diskuse, tvorbu literárně-
dramatických pořadů v rámci nejen vyučovacích hodin, ale i Dramatické výchovy, dramatických kroužků a Autorského 
semináře, školní časopis) 

 vést žáky k posuzování vlastního pokroku a kritickému hodnocení svých výsledků v rámci autoevaluace v předmětu 

 vést žáky k organizaci a řízení vlastního učení, a to při samostatné i skupinové práci 

 vést žáky k pozitivnímu hodnocení přínosu učení pro svůj život a k motivaci pro sebezdokonalování 

 učit žáky kriticky přistupovat k různým informačním zdrojům 

 vést žáky k doplňování si vědomostí a k rozvíjení a prohlubování dovedností vzhledem ke svému dalšímu rozvoji a bu-
doucímu uplatnění ve společnosti 

 vést žáky k objektivním reakcím na hodnocení ze strany druhých a k přijímání rad i kritiky, ke kritickému hodnocení po-
kroku při dosahování cílů svého učení i práce  
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Kompetence k řešení problémů 

 nabízet žákům dostatečné množství jazykového materiálu, na němž se žáci učí rozpoznat problém a navrhovat možnosti 

 vést žáky k využívání získaných vědomostí k řešení problémů, např. v Autorském semináři, v Dramatické  výchově a při 
zpracovávání referátů, seminárních prací i projektů 

 učit žáky přesně, logicky a kriticky myslet 

 vést žáky k zásadám studijního čtení (k formulaci hlavních myšlenek, k vytváření výpisků a výtahů apod.), 
k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty 
různého zaměření 

 vést žáky k uplatňování a prohlubování obecně intelektových dovedností (k porovnávání různých jevů, jejich shod a od-
lišností, k třídění podle určitých hledisek a k dospívání k zobecňování) 

 učit žáky samostatně pracovat s normativními příručkami a slovníky 

Kompetence komunikativní 

 nabízet žákům dostatečné množství textů různého typu ze všech stylových oblastí 

 učit žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení 

 učit žáky číst s porozuměním a kultivovaně psát 

 na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu v různých komunikačních situacích vést žáky k adekvátnímu 
rozhodování 

 vést žáky k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

 vést žáky ke kultivovanému a výstižnému vyjadřování jako prostředku prosazení sebe sama, a to jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou komunikační situaci 

 vést žáky k adekvátnímu, přiměřeně sebevědomému vystupování na veřejnosti 

 vést žáky k aktivní a asertivní obhajobě vlastních názorů a k účinné a vhodné argumentaci 

 vést žáky k odlišování spisovných a nespisovných projevů a k vhodné aplikaci spisovných prostředků, a to vzhledem ke 
komunikačnímu záměru a dané situaci 

 vést žáky k přesnému a logickému myšlení a na jeho základě k jasnému, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování   

 učit žáky analyzovat a kriticky posuzovat různé typy textů z různých situací 

 vést žáky ke správnému posuzování jazykových prostředků textové výstavby a kompozice textu 

 učit žáky využívat svých poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 

 vést žáky k vhodnému užívání nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

 pomocí metod skupinové práce a projektové výuky vést žáky ke komunikaci ve skupině  
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Kompetence komunikativní (pokračování) 

 rozvíjet u žáků chápání zásad správné diskuse a pravidel dialogu a pravidelně je využívat v modelových situacích na daná 
témata 

 vést žáky k efektivnímu a tvořivému využívání dostupných prostředků komunikace  

 učit žáky odlišovat fakta od názorů a hodnocení, rozlišovat subjektivní a objektivní sdělení, rozpoznávat manipulaci 
v masových médiích a k ní zaujímat kritický postoj 

 podporovat u žáků vlastní tvořivé psaní na základě jejich dispozic a osobních zájmů 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky k odhadování svých možností, k vytváření vlastních cílů a priorit na základě svých schopností a zájmů 

 v rozličných situacích vést žáky k vhodnému jednání a chování a k odhadování jejich důsledků, vést je k přizpůsobování 
se měnícím se životním i pracovním podmínkám 

 navozovat žákům dostatek různých komunikačních situací, v nichž při práci ve skupině uplatňují své individuální schop-
nosti, vědomosti a dovednosti a při dosahování stanovených cílů organizují společnou činnost a aktivně spolupracují                                                 

 navozovat u žáků situace, v nichž přispívají k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry v pracovní skupině, a to na základě 
vzájemné úcty, tolerance a empatie   

Kompetence občanské 

 rozvíjet u žáků pozitivní vztah k českému jazyku, českému národu a k jeho historii a kultuře nejen při vyučování, ale i při 
tematických exkurzích a návštěvách literárních a filmových pořadů, divadel a muzeí 

 vést žáky k chápání českého jazyka jako potenciálního zdroje pro rozvoj nejen osobního, ale i kulturního bohatství 

 vést žáky i k hodnotám, které nejsou založeny na materiálním uspokojení lidských potřeb, a to zejména k hodnotám este-
tickým a etickým 

 vést žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, k pozitivnímu vztahu k literatuře i k ostatním druhům 
umění, které jsou založeny na uměleckém textu 

 vést žáky ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, k rozlišování literatury hodnot-
né a konzumní 

 vést žáky k toleranci, vstřícnosti, otevřenosti, zodpovědnosti a pomoci, k obhajobě nejen práv svých, ale i práv druhých 

 vést žáky k odpovědným postojům k otázkám kulturním a sociálním, ekologickým i ekonomickým 

 vést žáky k vytváření cílů odrážejících nejen jejich vlastní potřeby a zájmy, ale i potřeby společnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence občanské (pokračování) 

 rozvíjet u žáků pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 vést žáky k zodpovědnému a tvořivému plnění svých povinností a úkolů 

 vést žáky k aktivní práci v literárně-dramatických předmětech a kroužcích a při veřejných představeních a k účastem na 
přehlídkách a v soutěžích    

Kompetence pracovní 

 vést žáky k využití komunikačních dovedností v zájmu svého rozvoje i budoucího uplatnění ve společnosti 

 průběžným zadáváním referátů, seminárních prací, projektů a účastí při diskusích vést žáky k využití znalostí a zkušeností 
ve své budoucí praxi 

 na základě skupinové práce, vytváření společných projektů, diskusí, organizací vybraných vyučovacích hodin, tematických 
praxí a literárních a dramatických pořadů vést žáky k využití nabytých zkušeností práce v kolektivu ve svém budoucím 
uplatnění ve společnosti  

Kompetence k podnikavosti 

 vést žáky k tomu, aby se cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti rozhodo-
vali o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

 učit žáky získávat a kriticky vyhodnocovat informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech; vést je k využívání 
dostupných zdrojů a informací při plánování a realizaci aktivit 

 vést žáky k úsilí o dosažení stanovených cílů, k jejich průběžné revizi a ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, ke 
korigování dalších činností s ohledem na stanovený cíl, k dokončení zahájených aktivit, k motivaci k dosahování úspěchu 

 vést žáky k posuzování a kritickému hodnocení rizik souvisejících s rozhodováním v reálných životních situacích a 
v případě nezbytnosti k připravenosti tato rizika nest 

 vést žáky k využití komunikačních dovedností v zájmu svého rozvoje i budoucího uplatnění ve společnosti, k rozvíjení 
svého osobního i odborného potenciálu, k rozpoznávání a využívání příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním 
životě 

 vést žáky k uplatňování proaktivního přístupu, k vlastní iniciativě a tvořivosti, k podpoře inovace 

 průběžným zadáváním referátů, seminárních prací, projektů a účastí při diskusích vést žáky k využití znalostí a zkušeností 
ve své budoucí praxi 

 na základě skupinové práce, vytváření společných projektů, diskusí, organizací vybraných vyučovacích hodin, tematických 
praxí a literárních a dramatických pořadů vést žáky k využití nabytých zkušeností práce v kolektivu ve svém budoucím 
uplatnění ve společnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 odlišuje ve čteném nebo 
slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ově-
řuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáním 
s dostupnými informač-
ními zdroji 

Žák 

 čte/naslouchá podle potřeb praktického jednání 

 správně porozumí čtenému/slyšenému textu různého 
typu, na základě toho se v různých komunikačních situa-
cích rozhoduje 

 rozeznává a odlišuje základní informace od informací ne-
podstatných 

 fakta ověřuje pomocí otázek; promýšlí si stavbu otázek; 
usiluje o přesnost a výstižnost vyjádření 

 z psaného i slyšeného textu si poznamenává základní in-
formace, ty si ověřuje a doplňuje o informace další 

 získané informace shromažďuje, třídí a zpracovává 

 orientuje se v základních dostupných informačních zdro-
jích (včetně masmédií); v nich vyhledává potřebná fakta, 
třídí je a porovnává s původním textem 

Hlavní myšlenky textu; os-
nova. Výpisky, výtah. Zprá-
va, oznámení. Čtení instruk-
cí, návodů, postupů (popis 
pracovního postupu). For-
my společenského styku: 
rozhovor. 
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického. Čte-
ním/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita 

OSV: Specifické komuni-
kační dovednosti (komuni-
kace). 

JV: Jazykové příručky a prá-
ce s nimi. 

LV: Příjem uměleckého tex-
tu, tajemství interpretace; 
vztah autor-čtenář. 

ZSV 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 
 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a ko-
munikační záměr partne-
ra v hovoru 

 pozorně a aktivně naslouchá partnerovi 

 naslouchá se záměrem přijmout podněty k praktickému 
jednání 

 dodržuje principy zdvořilosti 

 orientuje se v dané komunikační situaci, rozeznává zjevný 
záměr partnera 

 rozumí i tomu, co nebylo výslovně řečeno, ale z dané si-
tuace vyplývá 

 rozeznává efektivní komunikaci a komunikaci korektní a 
nekorektní  

 rozlišuje sdělení věcné a estetické; estetické sdělení vnímá 
s cílem získat estetický zážitek 

 odolává komunikačně agresivnímu partnerovi; brání se 
manipulativním postupům 

Jazykové projevy soukromé 
a veřejné, oficiální a neofici-
ální. Komunikace: vztah 
autor-příjemce. Zásady 
správného dorozumívání; 
formy společenského styku. 
Specifické komunikační do-
vednosti – dialog. 
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového. 
Čtením/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova  
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Komunikační podsta-
ta jazyka; specifické komu-
nikační dovednosti. 
 

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci 
v masmédiích a zaujímá 
k ní kritický postoj 

 orientuje se v hlavních médiích; mediální sdělení přijímá 
s porozuměním a zaujímá k nim vlastní kritický postoj 

 dokáže médií efektivně využívat jako informačních zdro-
jů 

 posuzuje média z hlediska kvality, spolehlivosti a objekti-
vity přenášených sdělení 

 mediální sdělení vnímá jako jednu z jeho možných inter-
pretací 

 zamýšlí se nad slohovou stránkou textů; rozlišuje vyjád-
ření kultivované od neobratného, nepřesného 

Komunikace: vztah autor-
příjemce. Mediální komuni-
kace – práce s denním tis-
kem. Internet. Zpráva, 
oznámení. 
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového. 
Čtením/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

MV: Čtení a vnímání medi-
álních sdělení; vztah medi-
álního sdělení a reality. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 dorozumívá se kul-
tivovaně, výstižně, 
jazykovými pro-
středky vhodnými 
pro danou komuni-
kační situaci 

 vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní osobnosti 

 rozlišuje projev kultivovaný, odpovídající dané komunikační situaci, a 
projev nevhodný, nekultivovaný 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; vytváří komunikačně 
sdělné a vhodné projevy v základních komunikačních situacích 

 v konkrétních komunikačních situacích uplatňuje základní komunikační 
žánry 

 při komunikaci bere ohled na svůj záměr a danou komunikační situaci 

 bere ohled na ostatní účastníky komunikace; uplatňuje zásady dialogic-
kých projevů 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, využívaje takových jazykových 
prostředků, jež jsou v dané komunikační situaci adekvátní 

 zvládá pravidla telefonického styku 

Zásady dorozumívání; závady 
kultivovaného projevu. Komu-
nikace: vztah autor-příjemce. 
Formy společenského styku 
(pozdrav, uvítání…). Telefonic-
ký rozhovor. Specifické komu-
nikační dovednosti – dialog. Ja-
zykové projevy soukromé a ve-
řejné.  
Formou čtení/naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a 
prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji 
informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti; kaž-
dodenní verbální komu-
nikace; efektivní strate-
gie.  

JV: Projev mluvený a 
psaný. Zásady spisovné 
výslovnosti. 

ZSV 

 odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spi-
sovné jazykové 
prostředky vzhle-
dem ke svému ko-
munikačnímu zá-
měru 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 

 odlišuje jednotlivé projevy z hlediska spisovnosti a nespisovnosti 

 prostředky spisovných a nespisovných útvarů vnímá funkčně podle cíle 
projevu a dané komunikační situace 

 odlišuje jednotlivé roviny spisovné češtiny a uvědomuje si pohyblivost 
hranice spisovnosti 

 jednotlivé formy spisovného jazyka užívá vhodně a funkčně 

 odlišuje charakter spisovnosti v projevech psaných a mluvených 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace a vhodně využívá 
v konkrétních situacích adekvátních prostředků spisovné češtiny 

 využívá spisovných prostředků nejen morfologických, lexikálních a pra-
vopisných, ale i syntaktických a zvukových 

 vidí ve spisovném jazyce jeden z důležitých prostředků kultivace vlastní 
osobnosti 

Formy společenského styku: 
zásady dorozumívání, zásady 
kultivovaného projevu. Komu-
nikace: vztah autor-příjemce. 
Jazykové projevy soukromé a 
veřejné.  
Formou čtení/naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a 
prožitkového, pokročilého psa-
ní. Čtením/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti; kaž-
dodenní komunikace. 

JV: Rozvrstvení národ-
ního jazyka. Pravopis. 
Projev mluvený a psaný. 
Zásady spisovné výslov-
nosti. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 V mluveném proje-
vu připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá ver-
bálních, nonverbál-
ních i paralingvál-
ních prostředků řeči 

 projevuje sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke 
kultivovanému projevu 

 vnímá svůj projev i jako obraz vlastní osobnosti 

 je schopen přirozeného a působivého projevu, který od-
povídá obsahu i autorskému záměru, adresátovi a komu-
nikační situaci 

 vytváří projev souvislý a plynulý 

 dodržuje zásady kultivovaného projevu; drží se spisovné 
normy 

 ovládá a přiměřeně využívá specifické prostředky mluve-
ných projevů, a to i nonverbální a paralingvální; volí je 
podle svého záměru, adresáta a dané situace 

 vytváří projev nepřipravený; dokáže přiměřeně improvi-
zovat 

 je schopen sebekritiky a vhodné argumentace 

Projev mluvený a psaný. Pro-
jev monologický. Dialog. Zá-
sady kultivovaného projevu. 
Komunikace: vztah autor-
příjemce. Jazykové projevy 
soukromé a veřejné. Formy 
společenského styku: zásady 
dorozumívání. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti; komunikace: do-
vednosti pro verbální i never-
bální sdělování. 

JV: Jazykový projev mluvený a 
psaný. Zvuková stránka jazyka. 
Zásady spisovné výslovnosti. 
Gesta, mimika. 

LV: Reprodukce textu; tajemství 
recitace. 

ZSV 

 zapojuje se do dis-
kuse, řídí ji a využí-
vá zásad komunika-
ce a pravidel dialo-
gu 

 vyvozuje poznatky o účastnících diskuse a o vztahu mezi 
nimi 

 rozlišuje monologický a dialogický druh řeči a využívá 
toho při aktivní účasti na diskusích i debatách 

 využívá zásad kultivovaného projevu a dbá jejich dodržo-
vání 

 hledá adekvátní odpovědi na vyřčené otázky 

 klade partnerům jasně formulované a společensky pří-
pustné otázky 

 rozpozná domněnky od faktů 

 brání se manipulativním prostředkům komunikace 

Projev mluvený a psaný. Pro-
jev monologický. Dialog. Dis-
kuse. Formy společenského 
styku. Zásady kultivovaného 
projevu. Zásady dorozumívá-
ní. Komunikace: vztah autor-
příjemce. Jazykové projevy 
soukromé a veřejné. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti (dialog, diskuse). 

MV: Vnímání mediálních sděle-
ní.  

JV: Projev mluvený a psaný. 
Zvuková stránka jazyka. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá základy stu-
dijního čtení – vyhle-
dá klíčová slova, for-
muluje hlavní myš-
lenky textu, vytvoří 
otázky a stručné po-
známky, výpisky nebo 
výtah z přečteného 
textu; samostatně 
připraví a s oporou o 
text přednese referát 

 využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 

 čte pozorně, přiměřeně rychle 

 čte s porozuměním; prokazuje selektivní pozornost při 
vyhledávacím čtení; zaměřuje se na vybraná slova či témata 

 zvládá praktické čtení instrukcí a pravidel 

 při studiu textu se orientuje v jeho obsahu a členění, určuje 
klíčové údaje a myšlenky; odlišuje informace podstatné od 
nepodstatných; vyhledává hlavní myšlenku odstavce nebo 
rozsáhlejší pasáže 

 závažné údaje vypisuje formou výpisků; vytváří základní teze 
textu 

 obsah textu zaznamenává formou výtahu; zachycuje ho i 
v přehledu formou osnovy 

 nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a vyvozuje 
z nich závěry (shrne obsah textu) 

 je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 

 dokáže vystihnout základní stylistický charakter textu, 
rozpoznává smysl, funkci a stylizační prostředky daného textu 

 uvědomuje si vztah textu a jeho funkčnost k dané komunikační 
situaci 

 je schopen argumentace 

Hlavní myšlenky textu; osnova. 
Výpisky, výtah. Čtení instrukcí, 
návodů, postupů (popis pracov-
ního postupu). Práce 
s normativními příručkami. 
Knihovny. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, 
věcného, kritického a prožitko-
vého. Čtením/nasloucháním 
jako zdroji informací. 

MV: Čtení a vnímání 
mediálních sdělení. 

JV: Jazykové příručky 
a práce s nimi. 

LV: Záznam hlavních 
myšlenek textu. Pří-
prava referátu. Čtenář-
ský deník. Katalogy. 
Knihovna. 

 uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří ko-
herentní text 
s dodržováním pravi-
del mezivětného na-
vazování 

 ujasní si cíl textu 

 shromažďuje a poté třídí potřebná fakta, promýšlí si 
horizontální členění a vypracovává osnovu, v níž uspořádává 
informace na základě svého záměru, účelu textu a s ohledem na 
danou komunikační situaci 

Hlavní myšlenky textu; osnova. 
Výpisky, výtah. Zápisy v deníku. 
Dopis. Zpráva, oznámení. Po-
zvánka. Popis předmětu, osoby, 
děje, pracovního postupu.  

LV: autor-čtenář; ob-
sah a forma; obsah a 
smysl textu. Záznam 
hlavních myšlenek 
textu. 

 
(pokračování na další straně) 

 
(pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
 
 
 
 
 
 

 

 postihuje základní kompoziční přístupy v textu a prakticky jich 
využívá 

 stylizuje text tak, aby byl adekvátní tématu a obsahu 

 dbá požadavku textové koherence; vytváří koherentní text, 
dodržuje pravidla mezivětného navazování, funkčně využívá 
navazovací a spojovací výrazy 

 dbá přehledné výstavby textu; usiluje o funkční a logické 
navazování nejen větších textových celků, ale i dílčích myšlenek 
v rámci odstavce 

 dbá určitosti, jasnosti, zřetelnosti a explicitnosti (pokud nejde o 
implicitnost záměrnou) 

Vypravování – děj a jeho fáze, 
dějové napětí, vyjadřovací pro-
středky. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, 
věcného, kritického a prožitko-
vého. Čtením/nasloucháním 
jako zdroji informací. 

 

 využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému písem-
nému projevu a 
k tvořivé práci 
s textem nebo i 
k vlastnímu tvoři-
vému psaní na zá-
kladě svých dispo-
zic a osobních zá-
jmů 

 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvorbě projevů gramaticky 
správných, obsahově přiměřených, přehledných, jasných a 
srozumitelných 

 aplikuje osvojení základních požadavků komunikačně sdělného 
projevu ve svých textech, zejména jeho funkčnost 

 identifikuje základní slohové útvary; při vlastním tvořivém 
psaní využívá poznatků o slohových postupech a útvarech 

 projevuje samostatný přístup k tématu i k jeho jazykovému 
ztvárnění  

 ke sdělovanému obsahu vyjadřuje vlastní postoje 

 vytváří základní komunikační žánry 

 upravuje odstavce i jednotlivé věty 

 provádí autokorekturu (vedle základních korekturních úprav 
textů cizích) 

 vnímá jazyk a jeho postupné osvojování jako bohatý 
mnohotvárný prostředek nejen k získání a předávání informací, 
ale i k vyjádření vlastních potřeb a prožitků a ke sdělování 
názorů 

Úvod do slohové výchovy – co 
je to sloh. Komunikace: vztah 
autor-příjemce. Zpráva, ozná-
mení, pozvánka. Deník. Dopis. 
Popis. Vypravování. Zásady kul-
tivovaného projevu. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, 
věcného, kritického a prožitko-
vého. Čtením/nasloucháním 
jako zdroji informací. Formou 
pokročilého psaní. 

LV: Umělecká literatura. 
Vztah autor-čtenář; ob-
sah a forma; obsah a 
smysl textu. Žákovská 
tvorba; hra se slovy. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 odlišuje ve 
čteném nebo 
slyšeném tex-
tu fakta od 
názorů a 
hodnocení, 
ověřuje fakta 
pomocí otá-
zek nebo po-
rovnáním 
s dostupnými 
informačními 
zdroji 

Žák 

 čte/naslouchá podle potřeb praktického jednání 

 správně porozumí čtenému/slyšenému textu různého typu na zákla-
dě toho se v různých komunikačních situacích rozhoduje 

 rozeznává a odlišuje základní informace od informací nepodstatných 

 fakta ověřuje pomocí otázek; promýšlí si stavbu otázek; usiluje o 
přesnost a výstižnost vyjádření 

 na základě signálů čteného/slyšeného textu vyhledává významy im-
plikované 

 z psaného i slyšeného textu si poznamenává základní informace, ty si 
ověřuje a doplňuje o informace další 

 získané informace shromažďuje, třídí a zpracovává 

Výpisky a výtah. Odborný 
popis. Popis děje s prvky 
úvahovými. Charakteristi-
ka. Životopis. Žádost. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Kritické čtení a vnímá-
ní mediálních sdělení. 

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti (komunikace). 

JV: Práce s normativními pří-
ručkami; slovníky. 

LV: Interpretace textu; autor-
čtenář; obsah a smysl textu. 

 rozlišuje sub-
jektivní a ob-
jektivní sděle-
ní a komuni-
kační záměr 
partnera 
v hovoru 

 pozorně a aktivně naslouchá partnerovi 

 naslouchá se záměrem přijmout podněty k praktickému jednání 

 dodržuje principy zdvořilosti 

 orientuje se v dané komunikační situaci, rozeznává zjevný záměr 
partnera 

 vnímá smysl sdělení a rozpoznává, zda je postoj partnera objektivní 
či subjektivní, vážný či komický 

 prokazuje vstřícný a chápavý postoj vůči partnerovi, vnímá jeho 
parajazykové prostředky a řeč těla 

 rozumí i tomu, co nebylo výslovně řečeno, ale z dané situace vyplývá 

 rozeznává efektivní komunikaci a komunikaci korektní a nekorektní  

 rozlišuje sdělení věcné a estetické; estetické sdělení vnímá s cílem 
získat estetický zážitek 

 odolává komunikačně agresivnímu partnerovi; brání se 
manipulativním postupům 

Specifické komunikační 
dovednosti – dialog; ko-
munikace v mezních situ-
acích. Vztah mluvčího a 
posluchače; komunikační 
záměr partnera. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového.  

Multikulturní výchova  
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Komunikační podstata 
jazyka; specifické komunikač-
ní dovednosti – dialog; efek-
tivní strategie. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci 
v masmédiích 
a zaujímá k ní 
kritický postoj 

 orientuje se v hlavních médiích; mediální sdělení přijímá 
s porozuměním a zaujímá k nim vlastní kritický postoj 

 dokáže médií efektivně využívat jako informačních zdrojů 

 posuzuje média z hlediska kvality, spolehlivosti a objektivity 
přenášených sdělení 

 vnímá, jak se média přizpůsobují masovému příjemci 

 rozlišuje text věcný a subjektivně laděný; identifikuje prostředky 
manipulace (odhaluje podsouvání názorů, vytrhávání myšlenek 
z kontextu, sugestivní otázky) 

 mediální sdělení vnímá jako jednu z jeho možných interpretací 

 zamýšlí se nad slohovou stránkou textů; rozlišuje vyjádření 
kultivované od neobratného, nepřesného 

 rozpoznává funkčnost/nefunkčnost příznakových jazykových 
prostředků 

 rozpoznává kultivovanou syntaktickou výstavbu od šroubovaných 
konstrukcí 

Komunikace: vztah autor-
příjemce. Mediální komu-
nikace – práce s denním 
tiskem; přenos informací 
v rozhlase, televizi a na 
internetu. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového.  

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Čtení a vnímání medi-
álních sdělení; vztah mediální-
ho sdělení a reality. 
 

 dorozumívá 
se kultivova-
ně, výstižně, 
jazykovými 
prostředky 
vhodnými pro 
danou komu-
nikační situaci 

 vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní osobnosti 

 rozlišuje projev kultivovaný, odpovídající dané komunikační situaci, a 
projev nevhodný, nekultivovaný 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; vytváří komunikačně 
sdělné a vhodné projevy v základních komunikačních situacích 

 při komunikaci bere ohled na svůj záměr a danou komunikační situa-
ci 

 bere ohled na ostatní účastníky komunikace; uplatňuje zásady dialo-
gických projevů 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, využívaje takových jazykových 
prostředků, jež jsou v dané komunikační situaci adekvátní 

Specifické komunikační 
dovednosti – dialog; ko-
munikace v mezních situ-
acích. Vztah mluvčího a 
posluchače.  
Formou naslouchání prak-
tického, věcného, kritic-
kého. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 

MEGS  

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti – dialog; každo-
denní verbální komunikace; 
efektivní strategie. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spi-
sovné jazykové 
prostředky vzhle-
dem ke svému ko-
munikačnímu zá-
měru 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 

 odlišuje jednotlivé projevy z hlediska spisovnosti a nespisov-
nosti 

 prostředky spisovných a nespisovných útvarů vnímá funkčně 
podle cíle projevu a dané komunikační situace 

 jednotlivé formy spisovného jazyka užívá vhodně a funkčně 

 odlišuje charakter spisovnosti v projevech psaných a mluve-
ných 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace a vhodně využívá 
v konkrétních situacích adekvátních prostředků spisovné češti-
ny 

 využívá spisovných prostředků nejen morfologických, lexikál-
ních a pravopisných, ale i syntaktických a zvukových 

 vidí ve spisovném jazyce jeden z důležitých prostředků kultiva-
ce vlastní osobnosti 

Odlišování spisovného a nespi-
sovného projevu, uvědomování 
si jejich funkčnosti. Specifické 
komunikační dovednosti – dia-
log. Vztah mluvčího a poslu-
chače. Práce s normativními 
příručkami. 
Formou pozorného čtení, na-
slouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji 
informací. 

OSV: Komunikační 
podstata jazyka, každo-
denní verbální komuni-
kace; specifické komu-
nikační dovednosti – 
dialog. 
 

 v mluveném proje-
vu připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá ver-
bálních, nonverbál-
ních i paralingvál-
ních prostředků řeči 

 projevuje sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kulti-
vovanému projevu 

 vnímá svůj projev i jako obraz vlastní osobnosti 

 je schopen přirozeného a působivého projevu, který odpovídá 
obsahu i autorskému záměru, adresátovi a komunikační situaci 

 vytváří projev souvislý a plynulý 

 dodržuje zásady kultivovaného projevu; drží se spisovné normy 

 ovládá a přiměřeně využívá specifické prostředky mluvených 
projevů, a to i nonverbální a paralingvální; volí je podle svého 
záměru, adresáta a dané situace 

 vytváří projev nepřipravený; dokáže přiměřeně improvizovat 

 je schopen sebekritiky a vhodné argumentace 

Vztah mluvčího a posluchače. 
Specifické komunikační doved-
nosti – dialog. Řeč těla.  

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti; ver-
bální a neverbální složka 
komunikace; efektivní 
strategie. 

LV: Reprodukce textu; 
recitace. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zapojuje se do dis-
kuse, řídí ji a využí-
vá zásad komunika-
ce a pravidel dialo-
gu 

 vyvozuje poznatky o účastnících diskuse a o vztahu mezi nimi 

 rozlišuje monologický a dialogický druh řeči a využívá toho při ak-
tivní účasti na diskusích i debatách 

 využívá zásad kultivovaného projevu a dbá jejich dodržování 

 hledá adekvátní odpovědi na vyřčené otázky 

 klade partnerům jasně formulované a společensky přípustné otázky 

 rozpozná domněnky od faktů 

 vhodně argumentuje 

 brání se manipulativním prostředkům komunikace 

Vztah mluvčího a poslucha-
če; záměr partnera. Specific-
ké komunikační dovednosti 
– dialog; diskuse. 
Formou naslouchání prak-
tického věcného a kritické-
ho.  

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita.  

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti (dis-
kuse). 

MEV: Vnímání mediál-
ních sdělení.  
 

 využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledá klíčová slo-
va, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vy-
tvoří otázky a 
stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; 
samostatně připraví 
a s oporou o text 
přednese referát 

 využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 

 čte pozorně, přiměřeně rychle 

 čte s porozuměním; prokazuje selektivní pozornost při vyhledáva-
cím čtení; zaměřuje se na vybraná slova či témata 

 čte aktivně; formuluje otázky před vlastním čtením i v jeho průbě-
hu 

 při studiu textu se orientuje v jeho obsahu a členění, určuje klíčové 
údaje a myšlenky; odlišuje informace podstatné od nepodstatných; 
vyhledává hlavní myšlenku odstavce nebo rozsáhlejší pasáže 

 registrovaná klíčová slova a nejdůležitější údaje přehledně podtrhá-
vá nebo jinak zdůrazňuje 

 závažně údaje vypisuje formou výpisků; vytváří základní teze textu 

 obsah textu zaznamenává formou výtahu; zachycuje ho i 
v přehledu formou osnovy 

 nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a vyvozuje z nich 
závěry (shrne obsah textu) 

 je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 
(pokračování na další straně) 

Výpisky, výtah. Odborný 
popis. Práce s normativními 
příručkami. Knihovny. 
Formou pozorného čtení, 
čtení/naslouchání praktic-
kého, věcného, kritického a 
prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

MEV: Čtení a vnímání 
mediálních sdělení. 

JV: Práce 
s normativními příruč-
kami. 

LV: Vyhledávání infor-
mací, jejich třídění a 
zpracování. Čtenářský 
deník. Osobní katalogy. 
Knihovna. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  dokáže vystihnout základní stylistický charakter textu, rozpo-
znává smysl, funkci a stylizační prostředky daného textu 

 samostatně získává informace z různých zdrojů; zvládá práce 
s jazykovými prameny a s texty různého zaměření 

 uvědomuje si vztah textu a jeho funkčnost k dané komunikační 
situaci 

 je schopen argumentace 

  

 uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří kohe-
rentní text 
s dodržováním pravidel 
mezivětného navazo-
vání 

 ujasní si cíl textu 

 postihuje základní kompoziční přístupy v textu a prakticky jich 
využívá 

 stylizuje text tak, aby byl adekvátní tématu a obsahu 

 dbá požadavku textové koherence; vytváří koherentní text, do-
držuje pravidla mezivětného navazování, funkčně využívá na-
vazovací a spojovací výrazy 

 dbá přehledné výstavby textu; usiluje o funkční a logické nava-
zování nejen větších textových celků, ale i dílčích myšlenek 
v rámci odstavce 

 dbá určitosti, jasnosti, zřetelnosti a explicitnosti (pokud nejde o 
implicitnost záměrnou) 

Výpisky, výtah. Odborný popis. 
Popis děje s prvky úvahovými. 
Charakteristika. Strukturovaný 
životopis. Žádost. Vypravování – 
řazení dějových složek; kompozi-
ce vypravování prostého a umě-
leckého. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, věc-
ného, kritického. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji 
informací. 

JV: Věta a výpověď. 
Stavba věty jednodu-
ché. 

LV: Autor-čtenář; ob-
sah a forma; obsah a 
smysl textu. Struktura 
literárního díla. 

 využívá poznatků o ja-
zyce a stylu ke grama-
ticky i věcně správné-
mu písemnému projevu 
a k tvořivé práci 
s textem nebo i 
k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých 
dispozic a osobních zá-
jmů 

 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvorbě projevů gramaticky 
správných, obsahově přiměřených, přehledných, jasných a sro-
zumitelných 

 aplikuje osvojení základních požadavků komunikačně sdělného 
projevu ve svých textech, zejména jeho funkčnost 

 projevuje samostatný přístup k tématu i k jeho jazykovému 
ztvárnění  

 ke sdělovanému obsahu vyjadřuje vlastní postoje 

 (pokračování na další straně) 

Strukturovaný životopis. Žádost. 
Popis; charakteristika. Vypravová-
ní. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, věc-
ného, kritického a prožitkového. 
Čtením/nasloucháním jako zdroji 
informací. Formou pokročilého 
psaní. 

LV: Autor-čtenář; ob-
sah a forma; obsah a 
smysl textu. Struktura 
literárního díla: tema-
tika, kompozice, jazyk. 
Žákovská tvorba; hra 
se slovy. Dramatizace. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vytváří základní komunikační žánry 

 tvořivě pracuje s textem, který zkracuje, využívá jej jako 
citátu, rozvádí jej; pokračuje v načatém textu 

 upravuje odstavce i jednotlivé věty 

 provádí autokorekturu (vedle základních korekturních 
úprav textů cizích) 

 vnímá jazyk a jeho postupné osvojování jako bohatý 
mnohotvárný prostředek nejen k získání a předávání in-
formací, ale i k vyjádření vlastních potřeb a prožitků a ke 
sdělování názorů 

  

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 odlišuje ve čteném ne-
bo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení, 
ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovná-
ním s dostupnými in-
formačními zdroji 

Žák 

 rozeznává a odlišuje základní informace od informací ne-
podstatných 

 poznává autorovy záměry a hodnotí je 

 fakta ověřuje pomocí otázek; promýšlí si stavbu otázek; 
usiluje o přesnost a výstižnost vyjádření 

 na základě signálů čteného/slyšeného textu vyhledává 
významy implikované 

 z psaného i slyšeného textu si poznamenává základní in-
formace, ty si ověřuje a doplňuje o informace další 

 získané informace shromažďuje, třídí a zpracovává 

 orientuje se v základních dostupných informačních zdro-
jích (včetně masmédií); v nich vyhledává potřebná fakta, 
třídí je a porovnává s původním textem 

Odborný styl a jeho zása-
dy. Osnova. Výklad psaný 
a mluvený. Popis pracov-
ního postupu. Subjektivně 
zabarvený popis. Rozho-
vor; vztah mluvčího a po-
sluchače. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova (MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení. 

OSV: Komunikační podstata ja-
zyka; každodenní verbální komu-
nikace; efektivní strategie. 

JV: Komplexní jazykový rozbor. 
Jazyk a komunikace – jazyková 
kultura a kultura řeči. Práce 
s normativními příručkami. 

LV: Další poznatky o interpretaci 
uměleckých textů; autor-čtenář; 
obsah a smysl textu. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje 
subjektivní 
a objektivní 
sdělení a 
komunikač-
ní záměr 
partnera 
v hovoru 

 pozorně a aktivně naslouchá partnerovi 

 dodržuje principy zdvořilosti 

 orientuje se v dané komunikační situaci, rozeznává zjevný záměr partnera 

 vnímá smysl sdělení a rozpoznává, zda je postoj partnera objektivní či subjektivní, 
vážný či komický 

 rozumí i tomu, co nebylo výslovně řečeno, ale z dané situace vyplývá 

 rozeznává efektivní komunikaci a komunikaci korektní a nekorektní  

 rozlišuje sdělení věcné a estetické; estetické sdělení vnímá s cílem získat estetický 
zážitek 

 odolává komunikačně agresivnímu partnerovi; brání se manipulativním postupům 

Podstata dialogu – vztah 
mluvčího a posluchače. 
Objektivnost a subjektiv-
nost vyjádření. Objektivní 
a subjektivní slohotvorní 
činitelé. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového.  

Multikulturní vý-
chova (MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické ko-
munikační dovednosti; 
každodenní verbální 
komunikace; efektivní 
strategie. 

JV: Jazyk a komunika-
ce – jazyková kultura a 
kultura řeči. 

 rozpoznává 
manipula-
tivní komu-
nikaci 
v masmédií
ch a zaujímá 
k ní kritický 
postoj 

 orientuje se v hlavních médiích; mediální sdělení přijímá s porozuměním a zaujímá 
k nim vlastní kritický postoj 

 dokáže médií efektivně využívat jako informačních zdrojů 

 posuzuje média z hlediska kvality, spolehlivosti a objektivity přenášených sdělení 

 vnímá, jak se média přizpůsobují masovému příjemci 

 vnímá prostředky stereotypů v médiích, zejména v postojích ke společensky závaž-
ným či citlivým otázkám 

 rozlišuje text věcný a subjektivně laděný; identifikuje prostředky manipulace (odhalu-
je podsouvání názorů, vytrhávání myšlenek z kontextu, sugestivní otázky) 

 brání se manipulativním mediálním tlakům; ty kriticky hodnotí 

 mediální sdělení vnímá jako jednu z jeho možných interpretací 

 zamýšlí se nad slohovou stránkou textů; rozlišuje vyjádření kultivované od neobrat-
ného, nepřesného 

 rozpoznává funkčnost/nefunkčnost příznakových jazykových prostředků 

 rozpoznává kultivovanou syntaktickou výstavbu od šroubovaných konstrukcí 

Mediální komunikace – 
práce s denním tiskem; 
přenos informací 
v rozhlase, televizi a na 
internetu. Reklama; na-
bídka, objednávka, inzerát. 
Zpráva. Objektivnost a 
subjektivnost vyjádření. 
Objektivní a subjektivní 
slohotvorní činitelé. 
Formou čte-
ní/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového.  

Multikulturní vý-
chova (MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení; vztah mediál-
ního sdělení a reality. 

JV: Komplexní jazy-
kový rozbor; jazyk a 
komunikace – jazyko-
vá kultura. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 dorozumívá se 
kultivovaně, 
výstižně, jazy-
kovými pro-
středky vhod-
nými pro da-
nou komuni-
kační situaci 

 vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní osobnosti 

 rozlišuje projev kultivovaný, odpovídající dané komunikační 
situaci, a projev nevhodný, nekultivovaný 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; vytváří komuni-
kačně sdělné a vhodné projevy v základních komunikačních si-
tuacích 

 při komunikaci bere ohled na svůj záměr a danou komunikační 
situaci 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, využívaje takových jazy-
kových prostředků, jež jsou v dané komunikační situaci ade-
kvátní 

 zvládá pravidla telefonického styku 

Rozhovor: vztah mluvčího a poslu-
chače. Zásady telefonického styku. 
Slohotvorní činitelé objektivní a 
subjektivní.  
Formou naslouchání praktického, 
věcného, kritického. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti; kaž-
dodenní verbální komu-
nikace; efektivní strate-
gie. 
 

 odlišuje spi-
sovný a nespi-
sovný projev a 
vhodně užívá 
spisovné jazy-
kové prostřed-
ky vzhledem ke 
svému komu-
nikačnímu zá-
měru 

 odlišuje jednotlivé projevy z hlediska spisovnosti a nespisov-
nosti 

 odlišuje jednotlivé roviny spisovné češtiny a uvědomuje si po-
hyblivost hranice spisovnosti 

 jednotlivé formy spisovného jazyka užívá vhodně a funkčně 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace a vhodně využívá 
v konkrétních situacích adekvátních prostředků spisovné češti-
ny 

 využívá spisovných prostředků nejen morfologických, lexikál-
ních a pravopisných, ale i syntaktických a zvukových 

 vidí ve spisovném jazyce jeden z důležitých prostředků kultiva-
ce vlastní osobnosti 

Rozhovor: vztah mluvčího a poslu-
chače. Práce s normativními příruč-
kami. 
Formou pozorného čtení, naslou-
chání praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkové-
ho.Čtením/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

OSV: Komunikační 
podstata jazyka, každo-
denní verbální komuni-
kace. 

JV: Slova slohově neut-
rální a s příznakem. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 v mluveném 
projevu připra-
veném i im-
provizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči 

 je schopen přirozeného a působivého projevu, který odpovídá 
obsahu i autorskému záměru, adresátovi a komunikační situaci 

 vytváří projev souvislý a plynulý 

 dodržuje zásady kultivovaného projevu; drží se spisovné normy 

 zvládá základní vlastnosti řečnického projevu (proslovu, proje-
vu, jednoduchých odborných referátů), a to včetně roviny 
kompoziční 

 při polopřipravených projevech zachycuje hlavní body projevu, 
obsah, stavbu a vlastní text stylizuje až při vystoupení 

 vytváří projev nepřipravený; dokáže přiměřeně improvizovat 

Slohotvorní činitelé objektivní a 
subjektivní. Objektivnost a subjek-
tivnost vyjádření. Vztah mluvčího a 
posluchače – dialog. Výklad mluve-
ný (přednáška); projev připravený a 
polopřipravený. Projev improvizo-
vaný. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komu-
nikační dovednosti; ver-
bální a neverbální složka 
komunikace; efektivní 
strategie. 

(pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

   MEV: Tvorba mediálního 
sdělení. 

JV: Výslovnost přejatých slov 
vč. cizích jmen. 
LV: Ucelená reprodukce tex-
tu; recitace. 

 zapojuje se do dis-
kuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

 využívá zásad kultivovaného projevu a dbá jejich dodržování 

 hledá adekvátní odpovědi na vyřčené otázky 

 klade partnerům jasně formulované a společensky přípustné 
otázky 

 rozpozná domněnky od faktů 

 vhodně argumentuje; využívá prostředků asertivní komunikace 

 brání se manipulativním prostředkům komunikace 

 umí vést rozhovor; přiměřeně řídí diskusi 

Slohotvorní činitelé objek-
tivní a subjektivní. Vztah 
mluvčího a posluchače – 
dialog; diskuse. 
Formou naslouchání prak-
tického věcného a kritic-
kého.  

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita.  

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti (diskuse); efektivní 
strategie. 

MEV: Vnímání mediálních 
sdělení (diskuse); tvorba me-
diálních sdělení (diskuse). 

 využívá základy stu-
dijního čtení – vy-
hledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, vy-
tvoří otázky a struč-
né poznámky, vý-
pisky nebo výtah 
z přečteného textu; 
samostatně připraví 
a s oporou o text 
přednese referát 

 čte s porozuměním; prokazuje selektivní pozornost při vyhledá-
vacím čtení; zaměřuje se na vybraná slova či témata 

 čte aktivně; formuluje otázky před vlastním čtením i v jeho prů-
běhu 

 zvládá praktické čtení instrukcí a pravidel 

 při studiu textu se orientuje v jeho obsahu a členění, určuje klíčo-
vé údaje a myšlenky; odlišuje informace podstatné od nepodstat-
ných; vyhledává hlavní myšlenku odstavce nebo rozsáhlejší pasá-
že 

 registrovaná klíčová slova a nejdůležitější údaje přehledně podtr-
hává nebo jinak zdůrazňuje 

 

(pokračování na další straně) 

Odborný styl a jeho zása-
dy. Osnova. Výklad psaný 
a mluvený. Popis pracov-
ního postupu. Výstavba 
textu; tematika, kompozi-
ce, jazyk. Práce 
s informacemi: slovníky a 
příručky; internet. 
Formou pozorného čtení, 
čtení/naslouchání praktic-
kého, věcného, kritického 
a prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita.  

MEV: Čtení a vnímání medi-
álních sdělení. 

JV: Práce s normativními pří-
ručkami. 

LV: Práce s informacemi (pří-
prava projektu); práce 
s internetem. Literární příruč-
ky a slovníky. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  obsah textu zaznamenává formou výtahu; zachycuje ho i 
v přehledu formou osnovy 

 nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a vyvozuje z nich 
závěry (shrne obsah textu) 

 je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 

 dokáže vystihnout základní stylistický charakter textu, rozpozná-
vá smysl, funkci a stylizační prostředky daného textu 

 samostatně získává informace z různých zdrojů; zvládá práce 
s jazykovými prameny a s texty různého zaměření 

 uvědomuje si vztah textu a jeho funkčnost k dané komunikační 
situaci 

 je schopen argumentace 

  

 uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří ko-
herentní text 
s dodržováním pravi-
del mezivětného na-
vazování 

 ujasní si cíl textu 

 shromažďuje a poté třídí potřebná fakta, promýšlí si horizontální 
členění a vypracovává osnovu, v níž uspořádává informace na 
základě svého záměru, účelu textu a s ohledem na danou komu-
nikační situaci 

 postihuje základní kompoziční přístupy v textu a prakticky jich 
využívá 

 stylizuje text tak, aby byl adekvátní tématu a obsahu 

 dbá požadavku textové koherence; vytváří koherentní text, dodr-
žuje pravidla mezivětného navazování, funkčně využívá navazo-
vací a spojovací výrazy 

 dbá přehledné výstavby textu; usiluje o funkční a logické navazo-
vání nejen větších textových celků, ale i dílčích myšlenek v rámci 
odstavce 

 dbá určitosti, jasnosti, zřetelnosti a explicitnosti (pokud nejde o 
implicitnost záměrnou) 

Výstavba textu, tematika, 
kompozice, jazyk. Práce 
s informacemi. Odborný 
styl a jeho zásady. Osno-
va. Výklad psaný a mluve-
ný. Popis pracovního po-
stupu. Nabídka, objed-
návka; inzerát, reklama. 
Dopis. Subjektivně zabar-
vený popis. Zpráva. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 

MEV: Tvorba mediálního 
sdělení. 

JV: Souvětí souřadné. 
Stavba věty jednoduché a 
souvětí. 

LV: Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Kompozi-
ce v epice a lyrice. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému písem-
nému projevu a 
k tvořivé práci 
s textem nebo i 
k vlastnímu tvoři-
vému psaní na zá-
kladě svých dispo-
zic a osobních zá-
jmů 

 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvorbě projevů gramaticky správ-
ných, obsahově přiměřených, přehledných, jasných a srozumitelných 

 aplikuje osvojení základních požadavků komunikačně sdělného pro-
jevu ve svých textech, zejména jeho funkčnost 

 identifikuje základní slohové útvary; při vlastním tvořivém psaní vyu-
žívá poznatků o slohových postupech a útvarech 

 při psaní bere v úvahu objektivní i subjektivní slohotvorné činitele 

 projevuje samostatný přístup k tématu i k jeho jazykovému ztvárnění  

 ke sdělovanému obsahu vyjadřuje vlastní postoje 

 vytváří základní komunikační žánry 

 využívá svých individuálních dispozic a zájmů k vytváření textů od-
bornějších a umělečtějších 

 provádí autokorekturu (vedle základních korekturních úprav textů 
cizích) 

 vnímá jazyk a jeho postupné osvojování jako bohatý mnohotvárný 
prostředek nejen k získání a předávání informací, ale i k vyjádření 
vlastních potřeb a prožitků a ke sdělování názorů 

Sloh; slohové útvary a postu-
py. Objektivní a subjektivní 
slohotvorní činitelé. Objektiv-
nost a subjektivnost vyjádření. 
Výklad. Popis. Nabídka, ob-
jednávka; inzerát, reklama. 
Dopis. Subjektivně zabarvený 
popis. Zpráva. 
Formou pozorného čtení, 
čtení/naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji 
informací. 

Multikulturní vý-
chova (MUV) 
Multikulturalita.  

LV: Žákovská tvor-
ba; hra se slovy. 
Filmový scénář. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném tex-
tu fakta od názorů a 
hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otá-
zek nebo porovná-
ním s dostupnými 
informačními zdroji 

ŽÁK: 

 poznává autorovy záměry a hodnotí je 

 fakta ověřuje pomocí otázek; promýšlí si stavbu otázek; usiluje o 
přesnost a výstižnost vyjádření 

 na základě signálů čteného/slyšeného textu vyhledává významy im-
plikované 

 

(pokračování na další straně) 

Proslov, přednáška. Rozho-
vor. Diskuse. Úvaha publicis-
tického rázu. Manipulativní 
postupy řečnického stylu.  
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji 
informací. 

Multikulturní vý-
chova (MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Receptivní i 
produktivní činnosti. 

(pokračování na další 
straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  z psaného i slyšeného textu si poznamenává základní informace, 
ty si ověřuje a doplňuje o informace další 

 získané informace shromažďuje, třídí a zpracovává 

 orientuje se v základních dostupných informačních zdrojích 
(včetně masmédií); v nich vyhledává potřebná fakta, třídí je a po-
rovnává s původním textem 

 OSV: Komunikační podstata 
jazyka; každodenní verbální 
komunikace; efektivní strategie. 

JV: Komplexní jazykový roz-
bor. Jazyk a komunikace – ja-
zyková kultura a kultura řeči. 
Práce s normativními příruč-
kami. 

LV: Interpretace; autor-čtenář; 
obsah a smysl textu. 

 rozlišuje subjek-
tivní a objektivní 
sdělení a komuni-
kační záměr part-
nera v hovoru 

 dodržuje principy zdvořilosti 

 orientuje se v dané komunikační situaci, rozeznává zjevný záměr 
partnera 

 rozumí i tomu, co nebylo výslovně řečeno, ale z dané situace vy-
plývá 

 rozeznává efektivní komunikaci a komunikaci korektní a neko-
rektní  

 odolává komunikačně agresivnímu partnerovi; brání se manipula-
tivním postupům 

Formy společenského styku. 
Asertivní komunikace; ob-
rana proti agresivnímu part-
nerovi a manipulaci. 
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového.  

Multikulturní výchova  
(MUV) 

Multikulturalita. 

OSV: Komunikační podstata 
jazyka; každodenní verbální 
komunikace; efektivní strategie. 
 

 rozpoznává ma-
nipulativní ko-
munikaci 
v masmédiích a 
zaujímá k ní kri-
tický postoj 

 orientuje se v hlavních médiích; mediální sdělení přijímá 
s porozuměním a zaujímá k nim vlastní kritický postoj 

 dokáže médií efektivně využívat jako informačních zdrojů 

 posuzuje média z hlediska kvality, spolehlivosti a objektivity pře-
nášených sdělení 

 vnímá, jak se média přizpůsobují masovému příjemci 
 

Manipulativní postupy řeč-
nického stylu. Úvaha publi-
cistického rázu. Diskuse. 
Tvorba mediálního sdělení. 
Masmédia: fungování a vliv; 
soužití s médii; mediální in-
stituce, různost médií; stav-
ba mediálních sdělení; me- 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení; vztah medi-
álního sdělení a reality; autor 
mediálního.  

 (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vnímá prostředky stereotypů v médiích, zejména v postojích 
ke společensky závažným či citlivým otázkám 

 rozlišuje text věcný a subjektivně laděný; identifikuje pro-
středky manipulace (odhaluje podsouvání názorů, vytrhávání 
myšlenek z kontextu, sugestivní otázky) 

 brání se manipulativním mediálním tlakům; ty kriticky hod-
notí 

 mediální sdělení vnímá jako jednu z jeho možných interpre-
tací 

 zamýšlí se nad slohovou stránkou textů; rozlišuje vyjádření 
kultivované od neobratného, nepřesného 

 rozpoznává funkčnost/nefunkčnost příznakových jazyko-
vých prostředků 

 rozpoznává kultivovanou syntaktickou výstavbu od šroubo-
vaných konstrukcí 

diální stereotypy; autor me-
diálních sdělení; manipulace 
v masmédiích. 
Formou čtení/naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového.   

sdělení, fungování a vliv médií 
ve společnosti; stavba mediál-
ního sdělení. 

JV: Komplexní jazykový roz-
bor; jazyk a komunikace. 

 dorozumívá se kul-
tivovaně, výstižně, 
jazykovými pro-
středky vhodnými 
pro danou komuni-
kační situaci 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; vytváří komu-
nikačně sdělné a vhodné projevy v základních komunikač-
ních situacích 

 v konkrétních komunikačních situacích uplatňuje základní 
komunikační žánry 

 při komunikaci bere ohled na svůj záměr a danou komuni-
kační situaci 

 bere ohled na ostatní účastníky komunikace; uplatňuje zásady 
dialogických projevů 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, využívaje takových ja-
zykových prostředků, jež jsou v dané komunikační situaci 
adekvátní 

Rozhovor. Diskuse. Formy 
společenského styku. Aser-
tivní komunikace. 
Formou naslouchání prak-
tického, věcného, kritické-
ho. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 

OSV: Komunikační podstata 
jazyka; specifické komunikač-
ní dovednosti; každodenní 
komunikace; efektivní strate-
gie – asertivní komunikace, 
otevřená a pozitivní komuni-
kace. 

JV: Jazyk a komunikace. Jazy-
ková kultura. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spi-
sovné jazykové 
prostředky vzhle-
dem ke svému ko-
munikačnímu zá-
měru 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 

 odlišuje jednotlivé projevy z hlediska spisovnosti a nespisov-
nosti 

 prostředky spisovných a nespisovných útvarů vnímá funkčně 
podle cíle projevu a dané komunikační situace 

 odlišuje jednotlivé roviny spisovné češtiny a uvědomuje si 
pohyblivost hranice spisovnosti 

 jednotlivé formy spisovného jazyka užívá vhodně a funkčně 

 odlišuje charakter spisovnosti v projevech psaných a mluve-
ných 

 využívá spisovných prostředků nejen morfologických, lexi-
kálních a pravopisných, ale i syntaktických a zvukových 

Rozhovor. Diskuse. Formy 
společenského styku. Péče o 
jazyk. 
Formou pozorného čtení, 
naslouchání praktického, 
věcného, kritického a pro-
žitkového, pokročilého psa-
ní. Čtením/nasloucháním 
jako zdroji informací. 

OSV: Komunikační podstata 
jazyka, každodenní verbální 
komunikace. 

JV: Jazyk a komunikace. Jazy-
ková kultura. 
 

 v mluveném proje-
vu připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá ver-
bálních, nonverbál-
ních i paralingvál-
ních prostředků řeči 

 projevuje sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kul-
tivovanému projevu 

 vnímá svůj projev i jako obraz vlastní osobnosti 

 je schopen přirozeného a působivého projevu, který odpoví-
dá obsahu i autorskému záměru, adresátovi a komunikační si-
tuaci 

 vytváří projev souvislý a plynulý 

 dodržuje zásady kultivovaného projevu; drží se spisovné 
normy 

 ovládá a přiměřeně využívá specifické prostředky mluvených 
projevů, a to i nonverbální a paralingvální; volí je podle svého 
záměru, adresáta a dané situace 

 zvládá základní vlastnosti řečnického projevu (proslovu, pro-
jevu, jednoduchých odborných referátů), a to včetně roviny 
kompoziční 

 je schopen sebekritiky a vhodné argumentace 

Rozhovor. Diskuse. Formy 
společenského styku. Aser-
tivní komunikace. Proslov a 
přednáška. Referát. Diskuse 
o referátu. Prostředky ver-
bální a neverbální komuni-
kace. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

OSV: Specifické komunikační 
dovednosti; verbální a never-
bální komunikace; efektivní 
strategie. 

MEV: Tvorba mediálního 
sdělení. 

JV: Péče o jazyk. Jazyková 
kultura. 

LV: Recitace.  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zapojuje se do 
diskuse, řídí ji a 
využívá zásad 
komunikace a 
pravidel dialogu 

 vyvozuje poznatky o účastnících diskuse a o vztahu mezi nimi 

 rozlišuje monologický a dialogický druh řeči a využívá toho při aktiv-
ní účasti na diskusích i debatách 

 využívá zásad kultivovaného projevu a dbá jejich dodržování 

 hledá adekvátní odpovědi na vyřčené otázky 

 klade partnerům jasně formulované a společensky přípustné otázky 

 rozpozná domněnky od faktů 

 vhodně argumentuje; využívá prostředků asertivní komunikace 

 brání se manipulativním prostředkům komunikace 

 umí vést rozhovor; přiměřeně řídí diskusi 

Diskuse. Diskuse o referátu. 
Debata. Formy společenského 
styku. Jazyková kultura. Asertiv-
ní komunikace. Tvorba mediál-
ního sdělení; moderátorství. 
Manipulativní postupy řečnické-
ho stylu. Obrana proti agresiv-
nímu partnerovi a manipulaci. 
Formou naslouchání praktické-
ho věcného a kritického.  

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita.  

OSV: Specifické komuni-
kační dovednosti (disku-
se); efektivní strategie. 

MEV: Receptivní a pro-
duktivní činnost (diskuse, 
debata). 

JV: Jazyk a komunikace. 
Jazyková kultura. 

 využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledá klíčová 
slova, formuluje 
hlavní myšlenky 
textu, vytvoří 
otázky a stručné 
poznámky, výpis-
ky nebo výtah 
z přečteného tex-
tu; samostatně 
připraví a 
s oporou o text 
přednese referát 

 při studiu textu se orientuje v jeho obsahu a členění, určuje klíčové 
údaje a myšlenky; odlišuje informace podstatné od nepodstatných; 
vyhledává hlavní myšlenku odstavce nebo rozsáhlejší pasáže 

 registrovaná klíčová slova a nejdůležitější údaje přehledně podtrhává 
nebo jinak zdůrazňuje 

 závažně údaje vypisuje formou výpisků; vytváří základní teze textu 

 obsah textu zaznamenává formou výtahu; zachycuje ho i v přehledu 
formou osnovy 

 nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a vyvozuje z nich zá-
věry (shrne obsah textu) 

 je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 

 dokáže vystihnout základní stylistický charakter textu, rozpoznává 
smysl, funkci a stylizační prostředky daného textu 

 samostatně získává informace z různých zdrojů; zvládá práce 
s jazykovými prameny a s texty různého zaměření 

(pokračování na další straně) 

Výklad a jeho stavba. Přednáška. 
Referát a jeho kompozice. Vý-
pisky a výtah; teze. Práce se zá-
kladními příručkami i s dalšími 
slovníky; internet. Knihovny; 
katalogy. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, 
věcného, kritického a prožitko-
vého. Čtením/nasloucháním 
jako zdroji informací. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita.  

MEV: Čtení a vnímání 
mediálních sdělení. 

JV: Jazyk a komunikace. 
Jazyková kultura. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  samostatně připraví referát; shromažďuje a pořádá látku a 
dává jí jazykovou podobu; dodržuje logické návaznosti 

 uvědomuje si vztah textu a jeho funkčnost k dané komu-
nikační situaci 

 je schopen argumentace 

 
 

 uspořádá informace 
v textu s ohledem na je-
ho účel, vytvoří kohe-
rentní text 
s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

 ujasní si cíl textu 

 shromažďuje a poté třídí potřebná fakta, promýšlí si hori-
zontální členění a vypracovává osnovu, v níž uspořádává 
informace na základě svého záměru, účelu textu a 
s ohledem na danou komunikační situaci 

 postihuje základní kompoziční přístupy v textu a prakticky 
jich využívá 

 stylizuje text tak, aby byl adekvátní tématu a obsahu 

 dbá požadavku textové koherence; vytváří koherentní text, 
dodržuje pravidla mezivětného navazování, funkčně vyu-
žívá navazovací a spojovací výrazy 

 dbá přehledné výstavby textu; usiluje o funkční a logické 
navazování nejen větších textových celků, ale i dílčích 
myšlenek v rámci odstavce 

 dbá určitosti, jasnosti, zřetelnosti a explicitnosti (pokud 
nejde o implicitnost záměrnou) 

Výstavba textu: soudržnost, navazování 
myšlenek, osnova. Výklad a jeho stavba. 
Přednáška. Úvaha. Životopis. Žádost. 
Referát a jeho kompozice. Výpisky, vý-
tah; teze. Reportáž. Úvodník. Komentář. 
Fejeton. Recenze. Tvorba mediálního 
sdělení; práce v realizačním týmu. Práce 
s informacemi.  
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. Čte-
ním/nasloucháním jako zdroji informací. 

Multikulturní vý-
chova (MUV) 

MEV: Tvorba medi-
álního sdělení. 

JV: Stavba textu. Ne-
pravidelnosti větné 
stavby; pořádek slov. 

LV: Literární teorie 
(jazyk a kompozice 
díla – procvičování). 

 využívá poznatků o jazy-
ce a stylu ke gramaticky i 
věcně správnému písem-
nému projevu a k tvořivé 
práci  

(pokračování na další  
straně) 

 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvorbě projevů grama-
ticky správných, obsahově přiměřených, přehledných, jas-
ných a srozumitelných 

 aplikuje osvojení základních požadavků komunikačně 
sdělného projevu ve svých textech, zejména jeho funkč-
nost 

(pokračování na další straně) 

Životopis. Žádost. Výklad. Úvaha. Refe-
rát. Úvaha publicistického rázu. Tvorba 
mediálního sdělení; práce v realizačním 
týmu. 
Formou pozorného čtení, čte-
ní/naslouchání praktického, věcného, 
kritického. Čtením/nasloucháním jako 
zdroji informací. 

Multikulturní vý-
chova (MUV) 
Multikulturalita. 

MEV: Tvorba medi-
álního sdělení. 

(pokračování na další 
straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

s textem nebo i 
k vlastnímu 
tvořivému psaní 
na základě 
svých dispozic a 
osobních zájmů 

 identifikuje základní slohové útvary; při vlastním tvořivém psaní vyu-

žívá poznatků o slohových postupech a útvarech 

 při psaní bere v úvahu objektivní i subjektivní slohotvorné činitele 

 projevuje samostatný přístup k tématu i k jeho jazykovému ztvárnění  

 ke sdělovanému obsahu vyjadřuje vlastní postoje 

 vytváří základní komunikační žánry 

 využívá svých individuálních dispozic a zájmů k vytváření textů od-

bornějších a umělečtějších 

 tvořivě pracuje s textem, který zkracuje, využívá jej jako citátu, roz-

vádí jej; pokračuje v načatém textu 

 upravuje odstavce i jednotlivé věty 

 provádí autokorekturu (vedle základních korekturních úprav textů 

cizích) 

 vnímá jazyk a jeho postupné osvojování jako bohatý mnohotvárný 

prostředek nejen k získání a předávání informací, ale i k vyjádření 

vlastních potřeb a prožitků a ke sdělování názorů 

 LV: Literární teorie 
(jazyk a kompozice 
díla – procvičování). 
Žákovská tvorba; hra 
se slovy. 

 



 56 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: PRIMA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 spisovně vyslo-
vuje česká a 
běžně užívaná 
cizí slova 

Žák 

 rozlišuje vlastnosti projevů psaných a mluvených 

 rozlišuje pojem hláska a písmeno 

 orientuje se v systému českých samohlásek, dvojhlásek a souhlásek 

 rozlišuje znělost a neznělost souhlásek, dbá spodoby znělosti 

 v návaznosti na učivo o stavbě slova a tvoření slov dbá na výslovnost 
zdvojování souhlásek 

 v tvaroslovném učivu dbá náležité délky samohlásek; správně vyslo-
vuje souhláskové skupiny 

(pokračování na další straně) 

Hláska a písmeno. Projev mlu-
vený a psaný. Modulace souvislé 
řeči (přízvuk slovní a větný, pří-
klonky a předklonky; důraz; 
větná melodie, tempo, pauzy; 
frázování). Zásady spisovné vý-
slovnosti (souhlásky, samohlás-
ky, dvojhlásky; souhlásky znělé a 
neznělé, spodoba znělosti; vý-
slovnost stejných hlásek a sou-
hláskových skupin). 

KSV: Formy spole-
čenského styku; zása-
dy správného doro-
zumívání; specifické 
komunikační doved-
nosti – dialog; komu-
nikace: vztah autor-
příjemce; projev mlu-
vený a psaný; projev 
monologický; diskuse. 



 57 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  správně využívá různou intonaci u různých druhů vět podle postoje 
mluvčího a dbá vhodného kladení pauz 

 správně klade přízvuky 

 dodržuje vhodné tempo řeči 

 osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve svých projevech 

 vyjadřuje se tak, aby mu příjemci dobře rozuměli a při jediném posle-
chu ho správně pochopili 

 rozlišuje zásady a funkčnost výslovnosti v projevech spisovných i ne-

spisovných vzhledem k dané komunikační situaci 

  

 rozlišuje a příklady 
v textu dokládá nej-
důležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady tvo-
ření českých slov, 
rozpoznává přenese-
ná pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

 vysvětlí pojem slovní zásoba 

 rozpoznává základní způsoby odvozování slov 

 správně stupňuje přídavná jména 

 správně provede slovotvornou analýzu stavby slova (rozpozná slovo 
původní a utvořené a určí slovotvorný základ a formant utvořeného 
slova) 

 identifikuje společný kořen více slov 

 správně provede morfematickou analýzu stavby slova (určí kořen, 
předpony a přípony, gramatickou koncovku slova) 

Obohacování slovní zásoby – 
způsoby tvoření slov (odvozo-
vání; slova příbuzná). Slovo-
tvorný rozbor a rozbor stavby 
slova. Stupňování přídavných 
jmen. 

LV: Lidová slo-
vesnost a její vliv. 

 samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovní-
kem spisovné češtiny 
a s dalšími slovníky a 
příručkami 

 prakticky využívá poznatků o útvarech národního jazyka, o normě a 
kodifikaci 

 porozumí textu; klade si otázky pro vyhledávání informací 

 v příručkách vyhledává informace, shrnuje je a zaznamenává 

 rozlišuje výstavbu a funkci základních příruček (Pravidel českého pra-
vopisu, Slovníku spisovné češtiny a soustavné mluvnice) 

 v příručkách se orientuje tak, aby rychle a přesně nalezl požadovanou 
informaci 

 

Jazyková norma a kodifikace. 
Jazykové příručky a práce 
s nimi (Pravidla českého pra-
vopisu, Slovník spisovné češti-
ny, soustavná mluvnice) 
Formou praktického čtení (čte-
ní instrukcí a pravidel, čtení 
vyhledávacího a orientačního), 
čtení věcného (čtení studijního, 
čtení jako zdroje informací). 

KSV: Výpisky a 
výtah. Práce 
s normativními 
příručkami. Čtení 
jako zdroj infor-
mací; čtení in-
strukcí, návodů, 
postupů. 

LV: Knihovna; 
katalogy. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  pomocí normativní příručky se rozhodne, zda problematický jev má ná-
ležitou podobu, či nikoli 

 orientuje se v základních značkách a zkratkách užívaných v PČP a SSČ 

 získané informace třídí 

 rozlišuje informace podstatné od okrajových 

 se základními příručkami pracuje nejen v rámci vyučování a domácí pří-

pravy, ale využívá jich i v dalších předmětech i při vlastních tvůrčích ak-

tivitách 

  

 správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisov-
né tvary slov a vě-
domě jich používá 
ve vhodné komuni-
kační situaci 

 správně uplatňuje kritéria třídění slovních druhů; podle nich slovní druhy 
zařazuje a třídí 

 slovnědruhovou platnost slova určuje ve větném kontextu i izolovaně 

 v základních případech určí gramatické kategorie jmen (pád, číslo, rod; 
vzor) 

 u sloves určí osobu, číslo, způsob a čas 

 tvoří spisovné tvary na základě osvojení vzorů podstatných a přídavných 
jmen 

 tvoří spisovné tvary běžných zájmen a číslovek 

 k tvorbě spisovných tvarů slov vhodně využívá rovněž normativních pří-
ruček 

 vědomě, vhodně a správně užívá osvojených spisovných tvarů slov 
v konkrétních komunikačních situacích 

Přehled slovních druhů. 
Jména a jejich druhy; spi-
sovné tvary jmen; nepra-
videlné skloňování. Stup-
ňování přídavných jmen. 
Slovesa – časování; osobní 
koncovky; slovesný způ-
sob. Slovnědruhový a tva-
roslovný rozbor. 
Formou praktického, věc-
ného a kritického čtení. 

KSV: Zásady kulti-
vovaného projevu. 
Jazykové projevy 
soukromé a veřejné. 
Formy společenské-
ho styku. 

LV: Autorský styl. 
Hry se slovy. Obsah 
a forma literárního 
díla. 

 využívá znalostí o 
jazykové normě při 
tvorbě vhodných 
jazykových projevů 
podle komunikační 
situace 

 

 prokazuje kladný vztah ke spisovnému jazyku jako celku a vnímá pro-
měnlivost jeho normy 

 využívá své znalosti o jazykové normě ve vlastní řečové praxi tak, aby 
vytvářel vhodné projevy v souladu s danou komunikační situací 

 v projevu písemném i mluveném volí jazykové prostředky vzhledem 
k funkci, komunikační situaci a adresátovi 

(pokračování na další straně) 

Útvary českého jazyka. 
Pojmy norma a kodifika-
ce. Jazykové příručky a 
práce s nimi. 

KSV: Formy spole-
čenského styku; zá-
sady správného do-
rozumívání; speci-
fické komunikační 
dovednosti –  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zamýšlí se nad současným stavem češtiny a prokazuje 
snahu o jazyk pečovat 

 aktivně využívá základních kodifikačních příruček, 

zejména soustavné mluvnice, Pravidel českého pravopisu 

a Slovníku spisovné češtiny 

 dialog; komunikace: vztah au-
tor-příjemce; projev mluvený 
a psaný; projev monologický; 
diskuse. 

LV: Obsah a forma literárního 
díla. 

ZSV 

 rozlišuje významo-
vé vztahy gramatic-
kých jednotek ve 
větě a v souvětí 

 poznává stavbu české věty, správně popisuje její strukturu 

 vytváří základní větná schémata 

 zvládá základní syntagmatická pravidla 

 určuje členy řídící a závislé 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 odlišuje větu řídící a závislou, hlavní a vedlejší 

 určuje základní větné členy 

Větný člen; skladební dvojice; 
člen řídící a závislý. Podmět a 
přísudek. Rozvíjející větné členy 
v přehledu. Věta – stavba věty; 
věta jednoduchá a souvětí; věta 
řídící a závislá, hlavní a vedlejší. 
Řeč přímá a nepřímá. 
Formou praktického, věcného a 
kritického čtení. 

KSV: Souvislý text. Členění 
textu. 

LV: Příjem uměleckého textu. 
Obsah a forma literárního dí-
la. 

 v písemném proje-
vu zvládá pravopis 
lexikální, slovo-
tvorný, morfologic-
ký i syntaktický ve 
větě jednoduché i 
v souvětí 

 
 
 

 bez použití Pravidel českého pravopisu ovládá základní 
pravopisná pravidla v těchto jevech: psaní i/y; bě, pě, vě, 
mě; předpony a předložky s, z; skupiny souhlásek a zdvo-
jené souhlásky 

 cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 

 píše pozorně, soustředí se na všechny jevy 

 nejprve si jevy přesně zdůvodňuje, teprve poté píše; apli-
kuje výuku pravopisu na osvojené mluvnické základy, je-
vy si odůvodňuje a při řešení problému aplikuje náležitý 
algoritmus 

 uplatňuje v pravopise analogii 

(pokračování na další straně) 

Morfologický pravopis – sklo-
ňování jmen, časování sloves. 
Psaní i/y po obojetných sou-
hláskách. Shoda přísudku 
s podmětem. Skupiny bě, pě, vě, 
mě. Předpony a předložky s, z. 
Skupiny souhlásek a zdvojené 
souhlásky. 
Práce s Pravidly českého pravo-
pisu. 
Formou elementárního a po-
kročilého psaní a pozorného 
čtení. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  porovnává různé pravopisné jevy, třídí je a zobecňuje 

 jevy, které si nedokáže zdůvodnit, si pamatuje; zásadní 
jevy si automatizuje 

 méně běžná a obtížná slova si ověřuje v Pravidlech čes-
kého pravopisu 

 identifikuje v textu zásadní pravopisnou chybu a opraví ji 

 
 

 rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich uži-
tí 

 prokazuje základní znalosti o jazykovědě a jejích složkách 

 vnímá jazyk jako systém 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozlišuje jednotlivé spisovné a nespisovné útvary národ-
ního jazyka, a to včetně hlavních nářečí a slangu 

 popíše základní znaky útvarů národního jazyka, zejména 
spisovné češtiny, obecné češtiny a slangu 

 prostředky jednotlivých útvarů národního jazyka vnímá 
funkčně podle cíle projevu a konkrétní komunikační situ-
ace 

 spisovný jazyk vnímá jako kulturní hodnotu národa 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; správně 
posuzuje vhodnost a funkčnost užití prostředků spisov-
ných a nespisovných v konkrétních komunikačních situa-
cích 

 uvede základní rozdělení slovanských jazyků; správně 
zhodnotí postavení češtiny mezi nimi 

Obecné poučení o jazyce: jazy-
kověda a její složky. Čeština – 
jazyk národní, jazyk mateřský. 
Jazyky slovanské. Rozvrstvení 
národního jazyka: útvary národ-
ního jazyka.  
Práce se Slovníkem spisovné 
češtiny. 
Formou pozorného čtení a na-
slouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 
 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

KSV: Formy společenského 
styku: zásady dorozumívání, 
zásady kultivovaného projevu. 
Komunikace: vztah autor-
příjemce. Jazykové projevy 
soukromé a veřejné. Projev 
mluvený a psaný. Specifické 
komunikační dovednosti – 
dialog; diskuse. 

LV: Obsah a forma literárního 
díla. 

Z 

D 

ZSV 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 spisovně vyslovuje 
česká a běžně uží-
vaná cizí slova 

Žák 

 rozlišuje vlastnosti projevů psaných a mluvených 

 v rámci učiva skladby správně využívá různou intonaci 
u různých druhů vět podle postoje mluvčího a dbá vhod-
ného kladení pauz 

 osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve 
svých projevech 

 vyjadřuje se tak, aby mu příjemci dobře rozuměli a při 
jediném poslechu ho správně pochopili 

 rozlišuje zásady a funkčnost výslovnosti v projevech spi-
sovných i nespisovných vzhledem k dané komunikační 
situaci 

 KSV: Specifické komunikační 
dovednosti – dialog; vztah 
mluvčího a posluchače. 

LV: Recitace. 

 rozlišuje a příklady 
v textu dokládá 
nejdůležitější způ-
soby obohacování 
slovní zásoby a zá-
sady tvoření čes-
kých slov, rozpo-
znává přenesená 
pojmenování, zvláš-
tě ve frazémech 

 
 
 
 
 

 vysvětlí pojem slovní zásoba 

 správně odvozuje podstatná a přídavná jména a slovesa 

 správně stupňuje příslovce 

 rozpozná nevhodně utvořené slovo 

 odlišuje význam věcný a mluvnický; chápe obsah slova 
(poznává složky jeho významu) 

 rozpoznává slova slohově neutrální a s příznakem 

 rozlišuje slova jednovýznamová a mnohovýznamová 

 odlišuje slovo víceznačné a homonymní 

 ke slovům správně přiřazuje synonyma a antonyma, uvě-
domuje si jejich stylovou platnost 

 rozpoznává přenesená pojmenování (lexikální i básnická) 
a objasňuje jejich význam 

 vhodně používá normativních příruček, zejména Slovní-
ku spisovné češtiny 

Tvoření slov – odvozování pod-
statných a přídavných jmen a 
sloves. Stupňování příslovcí. 
Slovní zásoba a její jednotky – 
význam věcný a mluvnický. Slo-
hové rozvrstvení slovní zásoby: 
slova slohově neutrální a 
s příznakem; slova jednovýzna-
mová a mnohovýznamová. 
Vztahy mezi slovy: přenesená 
pojmenování (metafora, meto-
nymie); antonyma, homonyma, 
synonyma. Odborná pojmeno-
vání. Slovní zásoba. 
 
 

LV: Struktura literárního díla: 
tematika, kompozice, jazyk. 
Přenesená pojmenování. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se Slov-
níkem spisovné češ-
tiny a s dalšími 
slovníky a příruč-
kami 

 

 porozumí textu; klade si otázky pro vyhledávání informací 

 v příručkách vyhledává informace, shrnuje je a zaznamenává 

 rozlišuje výstavbu a funkci základních příruček (Pravidel českého 
pravopisu, Slovníku spisovné češtiny a soustavné mluvnice) 

 v příručkách se orientuje tak, aby rychle a přesně nalezl požadovanou 
informaci 

 pomocí normativní příručky se rozhodne, zda problematický jev má 
náležitou podobu, či nikoli 

 orientuje se v základních značkách a zkratkách užívaných v PČP a 
SSČ 

 získané informace třídí 

 rozlišuje informace podstatné od okrajových 

 v případě nenalezení informace v základních příručkách využívá dal-
ších informačních zdrojů, a to slovníků a internetu 

 se základními příručkami pracuje nejen v rámci vyučování a domácí 
přípravy, ale využívá jich i v dalších předmětech i při vlastních tvůr-
čích aktivitách 

Slovníky a práce s nimi. 
Formou praktického a 
věcného čtení. 
 
 
 
 

KSV: Výpisky, výtah. 
Odborný popis. 

LV: Práce 
s informacemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisov-
né tvary slov a vě-
domě jich používá 
ve vhodné komuni-
kační situaci 

 

 správně uplatňuje kritéria třídění slovních druhů; podle nich slovní 
druhy zařazuje a třídí 

 slovnědruhovou platnost slova určuje ve větném kontextu i izolova-
ně 

 rozpozná slovnědruhovou i tvarovou homonymii, pohyb mezi slov-
ními druhy 

 vyjmenuje a určuje druhy jmen a příslovcí 

 určí gramatické kategorie jmen 

 určí gram. Kategorie sloves (osobu, číslo, způsob, čas, slovesný, resp. 
jmenný rod, vid) 

(pokračování na další straně) 

Skloňování a užívání 
vztažných zájmen. Neo-
hebné slovní druhy. Stup-
ňování příslovcí. Slovesa a 
jejich tvary: tvoření slo-
vesných tvarů; slovesný 
vid a rod; přechodníky; 
přídavná jména odvozená 
ze sloves. Slovnědruhový 
a tvaroslovný rozbor. 

KSV: Specifické komu-
nikační dovednosti. 

LV: Struktura literární-
ho díla – jazyk. Obsah a 
forma literárního díla. 
Žákovská tvorba. Hry se 
slovy. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, 
učivo 

Přesahy v RVP 

  v souvislém textu odlišuje morfologicky náležitý tvar od tvaru morfologicky 
chybného;  rozpozná nevhodně nebo chybně užitou předložku nebo spojovací 
výraz; k identifikaci složitějších případů využívá normativní příručky 

 rozlišuje tvary spisovné a nespisovné; vnímá a správně posuzuje vhodnost užití 
tvaroslovných variant v textu z hlediska stylového 

 tvoří spisovné tvary jmen a sloves 

 používá spisovné tvary neohebných slovních druhů 

 k tvorbě spisovných tvarů slov vhodně využívá rovněž normativních příruček 

 správně užívá kategorie slovesného vidu a rodu a správně tvoří a užívá přídavná 
jména slovesná; v textu rozpozná přechodník a chápe význam obratu s ním 

 vědomě, vhodně a správně užívá osvojených spis. tvarů slov v konkrétních 
komunikačních situacích 

  

 využívá zna-
lostí o jazy-
kové normě 
při tvorbě 
vhodných ja-
zykových 
projevů podle 
komunikační 
situace 

 
 

 prokazuje kladný vztah ke spisovnému jazyku jako celku a vnímá proměnlivost 
jeho normy 

 využívá své znalosti o jazykové normě ve vlastní řečové praxi tak, aby vytvářel 
vhodné projevy v souladu s danou komunikační situací 

 v projevu písemném i mluveném volí jazykové prostředky vzhledem k funkci, 
komunikační situaci a adresátovi 

 zamýšlí se nad současným stavem češtiny a prokazuje snahu o jazyk pečovat 

 své znalosti o jazykové normě se snaží uplatnit v psaných i mluvených proje-
vech tak, aby odpovídaly jejich obsahové hodnotě; zároveň dbá na celkovou ja-
zykovou kulturu svého projevu 

 aktivně využívá základních kodifikačních příruček, zejména soustavné mluvni-
ce, Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny 

Práce s normativními 
příručkami. Slovníky 
a práce s nimi. Slova 
slohově neutrální a 
s příznakem; odborná 
pojmenování. Slovní 
zásoba. 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Sociální rozvoj – kooperace 
a kompetice. 

KSV: Specifické komuni-
kační dovednosti – dialog. 
Vztah mluvčího a poslu-
chače. Komunikace – odli-
šování spisovného a nespi-
sovného projevu. 

LV: Struktura literárního 
díla – jazyk. Obsah a forma 
literárního díla. 

ZSV 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje významo-
vé vztahy gramatic-
kých jednotek ve 
větě a souvětí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 poznává stavbu české věty, správně popisuje její strukturu 

 rozlišuje větu a výpověď; určuje základní typy vět 

 vytváří základní větná schémata 

 zvládá syntagmatická pravidla 

 určuje základní a rozvíjející větné členy 

 tvoří věty (výpovědi) na základě znalosti obsahu a záměru 

 určí druhy vět podle postoje mluvčího, orientuje se v základní proble-
matice modality jistotní a voluntativní (bez znalosti pojmů) 

 využívá vhodných prostředků pro vyjádření různých funkcí výpovědi 
vzhledem k dané komunikační situaci 

Věta a výpověď; modalita. Věta 
jednočlenná a dvojčlenná, větný 
ekvivalent. Větné členy základní 
a rozvíjející (podmět, přísudek; 
předmět, přívlastek, příslovečná 
určení místa, času, způsobu, vč. 
míry a zřetele, příčinnosti, dopl-
něk). Vedlejší věty a jejich dru-
hy. Grafické znázornění stavby 
věty jednoduché. 
Formou čtení praktického, věc-
ného a kritického. 

KSV: Specifické 
komunikační do-
vednosti – dialog. 
Vztah mluvčího a 
posluchače. 

LV: Jazyková vý-
stavba literárního 
díla. Obsah a forma 
literárního díla. 
Přímá a nepřímá 
řeč. 

 v písemném proje-
vu zvládá pravopis 
lexikální, slovo-
tvorný, morfologic-
ký i syntaktický ve 
větě jednoduché i 
v souvětí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 bez použití Pravidel českého pravopisu ovládá základní pravopisná 
pravidla v těchto jevech: psaní i/y; bě, pě, vě, mě; předpony a předlož-
ky s a z; skupiny souhlásek a zdvojené souhlásky; velká písmena; tečka, 
otazník, vykřičník, dvojtečka, tři tečky, závorky, pomlčka, spojovník, 
uvozovky 

 cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 

 píše pozorně, soustředí se na všechny jevy 

 nejprve si jevy přesně zdůvodňuje, teprve poté píše; aplikuje výuku 
pravopisu na osvojené mluvnické základy, jevy si odůvodňuje a při ře-
šení problému aplikuje náležitý algoritmus 

 uplatňuje v pravopise analogii 

 porovnává různé pravopisné jevy, třídí je a zobecňuje 

 jevy, které si nedokáže zdůvodnit, si pamatuje; zásadní jevy si automa-
tizuje 

 méně běžná a obtížná slova si ověřuje v Pravidlech českého pravopisu 

 identifikuje v textu zásadní pravopisnou chybu a opraví ji 

Velká písmena. Členicí znamén-
ka: tečka, otazník, vykřičník, 
dvojtečka, tři tečky, závorky, 
pomlčka, spojovník, uvozovky. 
Shoda přísudku s podmětem a 
doplňkem. Shoda přísudku 
s podmětem (složitější případy). 
Morfologický pravopis – sklo-
ňování jmen, časování sloves. 
Práce s Pravidly českého pravo-
pisu. 
Formou pokročilého psaní a 
pozorného čtení. 
 
 

 



 65 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich uži-
tí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozlišuje jednotlivé spisovné a nespisovné útvary národního 
jazyka 

 popíše základní znaky útvarů národního jazyka 

 prostředky jednotlivých útvarů národního jazyka vnímá 
funkčně podle cíle projevu a konkrétní komunikační situace 

 spisovný jazyk vnímá jako kulturní hodnotu národa 

 odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka; uvědomuje si 
pohyblivost hranice spisovnosti 

 správně posuzuje vhodnost a funkčnost aplikace jednotlivých 
forem spisovného jazyka ve vlastních i cizích projevech 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; správně posu-
zuje vhodnost a funkčnost užití prostředků spisovných a ne-
spisovných v konkrétních komunikačních situacích 

Slovní zásoba. Rozvrstvení ná-
rodního jazyka: spisovné a nespi-
sovné útvary a prostředky. Odli-
šování spisovného a nespisovné-
ho projevu, uvědomování si jejich 
funkčnosti. Slova slohově neut-
rální a s příznakem. Antonyma, 
homonyma, synonyma. Slova jed-
novýznamová a mnohovýznamo-
vá. Práce se Slovníkem spisovné 
češtiny. 
Formou čtení pozorného a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 

KSV: Specifické komu-
nikační dovednosti – 
dialog. Vztah mluvčího 
a posluchače. Komuni-
kace – odlišování spi-
sovného a nespisovného 
projevu. 

LV: Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Obsah a 
forma literárního díla. 

ZSV 

Z 

D 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 spisovně vyslovuje 
česká a běžně uží-
vaná cizí slova 

Žák 

 rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 

 osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve svých 
projevech 

 vyjadřuje se tak, aby mu příjemci dobře rozuměli a při jedi-
ném poslechu ho správně pochopili 

 rozlišuje zásady a funkčnost výslovnosti v projevech spisov-
ných i nespisovných vzhledem k dané komunikační situaci 

 správně vyslovuje běžně používaná přejatá slova včetně ci-
zích vlastních jmen 

Skloňování a výslovnost přejatých 
slov včetně cizích vlastních jmen.  

KSV: Rozhovor; vztah 
mluvčího a posluchače. 
Odborný styl a jeho zá-
sady; mluvený výklad. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje a příklady 
v textu dokládá 
nejdůležitější způ-
soby obohacování 
slovní zásoby a zá-
sady tvoření čes-
kých slov, rozpo-
znává přenesená 
pojmenování, zvláš-
tě ve frazémech 

 
 

 pojmenovává správně základní způsoby obohacování slovní zásoby 

 správně tvoří slova odvozováním, skládáním i zkracováním 

 rozpozná nevhodně utvořené slovo 

 rozpoznává slova domácí a přejatá, neutrální a slohově zabarvená, zastaralá 
a nová; vhodně jich využívá vzhledem k záměru a komunikační situaci 

 rozlišuje slova jednovýznamová a mnohovýznamová 

 odlišuje slovo víceznačné a homonymní 

 ke slovům správně přiřazuje synonyma a antonyma, uvědomuje si jejich 
stylovou platnost 

 rozlišuje základní druhy frazémů a objasňuje jejich význam 

 vhodně používá normativních příruček, zejména Slovníku spisovné češtiny 

Tvoření slov: odvozování, 
skládání a zkracování. Slovní 
zásoba a její rozvrstvení: 
slova domácí a přejatá, neut-
rální a slohově zabarvená, 
zastaralá a nová. Slova jed-
novýznamová a mnohový-
znamová. Vztahy mezi slo-
vy: antonyma, homonyma, 
synonyma. Frazeologie: rče-
ní, pořekadla, přísloví, pra-
nostiky. 

LV: Jazykové 
ztvárnění literár-
ního díla. 
 
 
 

 samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se Slov-
níkem spisovné češ-
tiny a s dalšími 
slovníky a příruč-
kami 

 

 porozumí textu; klade si otázky pro vyhledávání informací 

 v příručkách vyhledává informace, shrnuje je a zaznamenává 

 rozlišuje výstavbu a funkci jazykových příruček 

 v příručkách se orientuje tak, aby rychle a přesně nalezl požadovanou in-
formaci 

 pomocí normativní příručky se rozhodne, zda problematický jev má náleži-
tou podobu, či nikoli 

 orientuje se ve značkách a zkratkách užívaných v příručkách 

 získané informace třídí 

 rozlišuje informace podstatné od okrajových 

 v případě nenalezení informace v zákl. příručkách prokazuje orientaci 
v dalších orientačních zdrojích, a to ve slovnících a na internetu 

 prokazuje schopnost rychlého a přesného využití informačního zdroje 
podle charakteru a způsobu kodifikace hledaného jevu 

(pokračování na další straně) 

Práce s dalšími slovníky a 
příručkami; práce 
s informacemi (slovník sy-
nonymický, etymologický, 
frazeologický, slovník cizích 
slov; vyhledávání na interne-
tu). 
Formou čtení praktického a 
věcného. 
 
 
 

KSV: Odborný 
styl a jeho zása-
dy. Výklad. Prá-
ce 
s informacemi. 
Internet. 

LV: Práce 
s informacemi. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  s jazykovými příručkami a dalšími informačními zdroji pracuje 
nejen v rámci vyučování a domácí přípravy, ale využívá jich i 
v dalších předmětech i při vlastních tvůrčích aktivitách 

 vnímá proměnlivost normy a zásadní kodifikační změny; uvědo-
muje si funkčnost kodifikovaného jevu v dané komunikační situ-
aci 

 znalost zásadních kodifikačních příruček demonstruje i při jed-
noduchých korekturních činnostech s texty různého typu 

  

 správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisov-
né tvary slov a vě-
domě jich používá 
ve vhodné komuni-
kační situaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 správně uplatňuje kritéria třídění slovních druhů; podle nich 
slovní druhy zařazuje a třídí 

 slovnědruhovou platnost slova určuje ve větném kontextu i izo-
lovaně 

 rozpozná slovnědruhovou i tvarovou homonymii, pohyb mezi 
slovními druhy 

 určí gramatické kategorie jmen 

 určí gramatické kategorie sloves 

 u sloves určí třídu a vzor 

 v souvislém textu odlišuje morfologicky náležitý tvar od tvaru 
morfologicky chybného; k identifikaci složitějších případů využí-
vá normativní příručky 

 rozlišuje tvary spisovné a nespisovné; vnímá a správně posuzuje 
vhodnost užití tvaroslovných variant v textu z hlediska stylového 

 tvoří spisovné tvary jmen a sloves 

 používá spisovné tvary neohebných slovních druhů 

 k tvorbě spisovných tvarů slov vhodně využívá rovněž norma-
tivních příruček 

 vědomě, vhodně a správně užívá spisovných tvarů slov 
v konkrétních komunikačních situacích 

Slovesa: třídy a vzory; užívání 
spisovných tvarů. Skloňování 
přejatých slov včetně cizích 
vlastních jmen. Slovnědruho-
vý a tvaroslovný rozbor. 
Formou čtení praktického, 
věcného a kritického. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSV: Odlišování spi-
sovného a nespisovného 
projevu. Rozhovor – 
vztah mluvčího a poslu-
chače. Odborný styl a 
jeho zásady. 

LV: Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Obsah a 
forma literárního díla. 
Žákovská tvorba. Hry se 
slovy.  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá znalostí 
o jazykové 
normě při tvor-
bě vhodných 
jazykových pro-
jevů podle ko-
munikační situ-
ace 

 prokazuje kladný vztah ke spisovnému jazyku jako celku a vnímá 
proměnlivost jeho normy 

 využívá své znalosti o jazykové normě ve vlastní řečové praxi tak, 
aby vytvářel vhodné projevy v souladu s danou komunikační situací 

 uplatňuje zvládnutí spisovné normy v kultivovaných projevech, a to 
jak písemných, tak mluvených 

 v projevu písemném i mluveném volí jazykové prostředky podle je-
jich slohotvorného rozvrstvení, funkce, komunikační situace a adre-
sáta 

 prokazuje povědomí o jazykové kultuře, zamýšlí se nad současným 
stavem češtiny a prokazuje snahu pečovat o jazyk tak, aby podle da-
né situace tvořil na základě znalosti normy projevy vhodné a kulti-
vované 

 své znalosti o jazykové normě aplikuje v psaných i mluvených pro-
jevech tak, aby odpovídaly jejich obsahové hodnotě; zároveň dbá na 
celkovou jazykovou kulturu svého projevu 

 aktivně využívá nejen základních kodifikačních příruček, zejména 
soustavné mluvnice, Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné 
češtiny, ale i dalších jazykových příruček a slovníků 

Práce s normativními příruč-
kami. Jazyk a komunikace – 
jazyková kultura a kultura 
řeči. Slovní zásoba a její roz-
vrstvení; slova slohově neut-
rální a slova zabarvená; slova 
zastaralá a nová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSV: Vztah mluvčího a poslu-
chače. Objektivnost a subjektiv-
nost vyjádření. Objektivní a 
subjektivní slohotvorní činitelé. 
Projev připravený, polopřipra-
vený, improvizovaný. Výstavba 
textu; tematika, kompozice, ja-
zyk. Odborný styl a jeho zásady. 

LV: Jazykové ztvárnění literár-
ního díla. Obsah a forma lite-
rárního díla. 

ZSV 
 
 
 
 

 rozlišuje vý-
znamové vztahy 
gramatických 
jednotek ve vě-
tě a v souvětí 

 správně popisuje strukturu české věty 

 vytváří větná schémata 

 rozlišuje souvětí souřadné a podřadné; u obou typů rozpoznává vý-
znamové vztahy mezi větami 

 analyzuje stavbu věty a souvětí, graficky znázorňuje jejich stavbu, a 
to včetně určení větných členů, rozlišení věty řídící a závislé, hlavní a 
vedlejší, určení poměru mezi hlavními větami a větami vedlejšími 
souřadně spojenými a určení druhů vedlejších vět 

 tvoří věty (výpovědi) na základě znalosti obsahu a záměru 

Přístavek. Slova, která nejsou 
větnými členy. Větné členy 
několikanásobné, významové 
vztahy mezi souřadně spoje-
nými větnými členy. Souvětí 
souřadné; významové vztahy 
mezi hlavními  

(pokračování na další straně) 

KSV: Odlišování spisovného a 
nespisovného projevu. Vztah 
mluvčího a posluchače. Odbor-
ný styl a jeho zásady. Projev 
připravený, polopřipravený, im-
provizovaný. Výstavba textu. 
LV: Jazykové ztvárnění literár-
ního díla. Obsah a forma lite-
rárního díla. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  větami. Souvětí podřadné; souřadně 
spojené vedlejší věty. Grafické zná-
zornění stavby věty jednoduché, sou-
větí souřadného a podřadného. 
Formou čtení praktického, věcného a 
kritického. 

 

 v písemném 
projevu zvládá 
pravopis lexi-
kální, slovo-
tvorný, morfo-
logický i syntak-
tický ve větě 
jednoduché i 
v souvětí 

 

 ovládá základní pravopisná pravidla při psaní čárky a střední-
ku, příslovečných a jiných spřežek, přejatých slov včetně ci-
zích vlastních jmen 

 cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 

 píše pozorně, soustředí se na všechny jevy 

 nejprve si jevy přesně zdůvodňuje, teprve poté píše; aplikuje 
výuku pravopisu na osvojené mluvnické základy 

 uplatňuje v pravopise analogii 

 porovnává různé pravopisné jevy, třídí je a zobecňuje 

 zásadní jevy si automatizuje 

 méně běžná a obtížná slova si ověřuje v Pravidlech českého 
pravopisu 

 identifikuje v textu pravopisnou chybu a opraví ji 

Interpunkční čárka ve větě jednodu-
ché a v souvětí. Užití středníku. Psaní 
spřežek (příslovečné a jiné spřežky). 
Psaní přejatých slov včetně cizích 
vlastních jmen. Práce s Pravidly čes-
kého pravopisu. Korektury textů. 
Formou pokročilého psaní a pozor-
ného čtení. 
 
 
 

 

 rozlišuje spi-
sovný jazyk, ná-
řečí a obecnou 
češtinu a zdů-
vodní jejich uži-
tí. 

 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozlišuje jednotlivé spisovné a nespisovné útvary národního 
jazyka 

 popíše základní znaky útvarů národního jazyka 

 prostředky jednotlivých útvarů národního jazyka vnímá 
funkčně podle cíle projevu a konkrétní komunikační situace 

 spisovný jazyk vnímá jako kulturní hodnotu národa 

(pokračování na další straně) 

Skupiny jazyků – čeština mezi slovan-
skými jazyky; slovenština. Slovní zá-
soba a její rozvrstvení. Vztahy mezi 
slovy. Frazeologie. Práce se Slovní-
kem spisovné češtiny. 
Formou pozorného čtení a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

KSV: Vztah mluvčího a po-
sluchače. Objektivní a sub-
jektivní slohotvorní činitelé. 
Odlišování spisovného a 
nespisovného projevu. 

(pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka; uvědomuje si po-
hyblivost hranice spisovnosti 

 správně posuzuje vhodnost a funkčnost aplikace jednotlivých 
forem spisovného jazyka ve vlastních i cizích projevech 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; správně posuzu-
je vhodnost a funkčnost užití prostředků spisovných a nespi-
sovných v konkrétních komunikačních situacích 

 uvede základní rozdělení slovanských jazyků; správně zhodnotí 
postavení češtiny mezi nimi 

 rozpozná slovenštinu, rozumí jednoduchým textům; prokazuje 
znalost hlavních znaků slovenštiny 

 orientuje se v základních frazémech a objasňuje jejich význam 

 LV: Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Obsah a 
forma literárního díla. 

ZSV 

Z 

D 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 spisovně vyslo-
vuje česká a 
běžně užívaná 
cizí slova 

Žák 

 rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 

 osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve svých 
projevech 

 vyjadřuje se tak, aby mu příjemci dobře rozuměli a při jediném 
poslechu ho správně pochopili 

 rozlišuje zásady a funkčnost výslovnosti v projevech spisov-
ných i nespisovných vzhledem k dané komunikační situaci 

 správně vyslovuje běžně používaná přejatá slova včetně cizích 
vlastních jmen 

Skloňování a výslovnost přejatých 
slov včetně cizích vlastních jmen. 
Péče o jazyk; jazyková kultura. 
Komplexní jazykový rozbor. 

KSV: Odborný styl a jeho 
zásady: přednáška, disku-
se; rozhovor. Formy spo-
lečenského styku. Pro-
středky verbální a never-
bální komunikace. 



 73 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje a příklady 
v textu dokládá nej-
důležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady tvo-
ření českých slov, 
rozpoznává přenese-
ná pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

 vysvětlí pojem slovní zásoba 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozpoznává slova neutrální a slohově zabarvená; vhodně jich využívá 
vzhledem k záměru a komunikační situaci 

 prokazuje orientaci v pojmenováních jednoslovných a víceslovných 

 vhodně používá normativních příruček, zejména Slovníku spisovné 
češtiny 

Slovo a slovní zásoba: jazyk 
spisovný a nespisovný; po-
jmenování jednoslovná a 
víceslovná; slovo a slovní 
tvary slohově příznakové 
(jazykové prostředky hovo-
rové, knižní, odborné, pu-
blicistické, umělecké). 
Komplexní jazykový rozbor. 

KSV: Odborný styl. 
Mediální sdělení. 
 
 
 
 
 

 samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovní-
kem spisovné češtiny 
a s dalšími slovníky a 
příručkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 porozumí textu; klade si otázky pro vyhledávání informací 

 v příručkách vyhledává informace, shrnuje je a zaznamenává 

 rozlišuje výstavbu a funkci základních příruček  

 v příručkách se orientuje tak, aby rychle a přesně nalezl požadovanou 
informaci 

 pomocí normativní příručky se rozhodne, zda problematický jev má 
náležitou podobu, či nikoli 

 orientuje se ve značkách a zkratkách užívaných v jazykových příruč-
kách 

 získané informace třídí 

 rozlišuje informace podstatné od okrajových 

 v případě nenalezení informace v zákl. příručkách prokazuje orientaci 
v dalších informačních zdrojích, a to ve slovnících i na internetu 

 prokazuje schopnost rychlého a přesného využití informačního zdro-
je podle charakteru a způsobu kodifikace hledaného jevu 

 s jaz. příručkami a dalšími informačními zdroji pracuje nejen v rámci 
vyučování a domácí přípravy, ale využívá jich i v dalších předmětech i 
při vlastních tvůrčích aktivitách 

(pokračování na další straně) 

Práce se základními příruč-
kami i s dalšími slovníky; 
internet. 
Formou praktického a věc-
ného čtení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSV: Výklad. Vý-
pisky, výtah. Vyhle-
dávání na internetu. 

LV: Práce 
s informacemi. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vnímá dynamiku a vývoj jazyka, proměnlivost normy a zásadní kodi-
fikační změny; uvědomuje si funkčnost kodifikovaného jevu v dané 
komunikační situaci 

 znalost zásadních příruček demonstruje i při korekturních činnostech 
s texty různého typu 

  

 správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 správně uplatňuje kritéria třídění slovních druhů; podle nich slovní 
druhy zařazuje a třídí 

 slovnědruhovou platnost slova určuje ve větném kontextu i izolova-
ně 

 rozpozná slovnědruhovou i tvarovou homonymii, pohyb mezi slov-
ními druhy 

 vyjmenuje a určuje druhy jmen a příslovcí 

 určuje gramatické kategorie jmen a sloves 

 v souvislém textu odlišuje morfologicky náležitý tvar od tvaru morfo-
logicky chybného; rozpozná nevhodně nebo chybně užitou předlož-
ku nebo spojovací výraz; k identifikaci složitějších případů využívá 
normativní příručky 

 rozlišuje tvary spisovné a nespisovné; vnímá a správně posuzuje 
vhodnost užití tvaroslovných variant v textu z hlediska stylového 

 tvoří spisovné tvary jmen a sloves 

 používá spisovné tvary neohebných slovních druhů 

 k tvorbě spisovných tvarů slov vhodně využívá rovněž normativních 
příruček 

 vědomě, vhodně a správně užívá spisovných tvarů slov 
v konkrétních komunikačních situacích 

Slovní druhy; jména a jejich 
druhy; tvary jmen a sloves; 
neohebné slovní druhy. 
Skloňování přejatých slov 
včetně cizích vlastních jmen. 
Slovnědruhový a tvaroslov-
ný rozbor. Komplexní jazy-
kový rozbor. 
Formou čtení praktického, 
věcného a kritického. 
 
 
 
 
 

KSV: Formy spole-
čenského styku. 
Odborný styl. Medi-
ální sdělení. 

LV: Žákovská tvor-
ba. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá znalostí o 
jazykové normě 
při tvorbě vhod-
ných jazykových 
projevů podle 
komunikační situ-
ace 

 
 
 
 
 

 prokazuje kladný vztah ke spisovnému jazyku jako celku a vnímá pro-
měnlivost jeho normy 

 využívá své znalosti o jazykové normě ve vlastní řečové praxi tak, aby 
vytvářel vhodné projevy v souladu s danou komunikační situací 

 uplatňuje zvládnutí spisovné normy v kultivovaných projevech, a to jak 
písemných, tak mluvených 

 v projevu písemném i mluveném volí jazykové prostředky podle jejich 
slohotvorného rozvrstvení, funkce, komunikační situace a adresáta 

 prokazuje povědomí o jazykové kultuře, zamýšlí se nad současným sta-
vem češtiny a prokazuje snahu pečovat o jazyk tak, aby podle dané si-
tuace tvořil na základě znalosti normy projevy vhodné a kultivované 

 své znalosti o jazykové normě aplikuje v psaných i mluvených proje-
vech tak, aby odpovídaly jejich obsahové hodnotě; zároveň dbá na cel-
kovou jazykovou kulturu svého projevu 

 aktivně využívá nejen základních kodifikačních příruček, zejména sou-
stavné mluvnice, Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češ-
tiny, ale i dalších jazykových příruček a slovníků 

Práce s normativními příručka-
mi. Jazyk a komunikace – jazy-
ková norma a kodifikace. Sou-
časný stav češtiny; péče o jazyk. 
Jazyk spisovný a nespisovný. 
Slova a slovní tvary slohově pří-
znakové. 
 
 

Osobnostní a 
sociální výchova 
(OSV) 
Sociální rozvoj – 
komunikace; koo-
perace a kompeti-
ce. 

KSV: Odborný 
styl. Formy spole-
čenského styku. 

ZSV 
 

 rozlišuje význa-
mové vztahy 
gramatických jed-
notek ve větě a 
v souvětí 

 
 
 
 

 správně popisuje stavbu české věty 

 rozlišuje větu a výpověď, určuje základní typy vět 

 analyzuje stavbu věty a souvětí, graficky znázorňuje jejich stavbu 

 orientuje se ve významové i formální stránce věty; rozeznává syntak-
tické vztahy významové i formální 

 tvoří věty (výpovědi) na základě znalosti obsahu, záměru i na základě 
požadavků formální stránky věty 

 zvládá základy valenční syntaxe 

 správně určuje věty kladné a záporné 

Grafické znázornění stavby věty 
jednoduché a souvětí. Větné 
vztahy významové a jejich vy-
jádření větnými vztahy formál-
ními. Věta a její utváření; zákla-
dy valenční skladby. Věty kladné 
a záporné. Výpověď; prostředky 
pro vyjádření různých funkcí 
výpovědi. Nepravidelnosti větné 
stavby. Synonymní skladební 

KSV: Formy spo-
lečenského styku. 
Odborný styl. Me-
diální sdělení. 

LV: Jazykové 
ztvárnění literární-
ho díla. 
 
 

 (pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  využívá vhodných prostředků pro vyjádření různých funkcí výpo-
vědi vzhledem k dané komunikační situaci 

 identifikuje chybný slovosled a provede korekturu 

 orientuje se v nejčastějších případech nepravidelnosti větné stavby 

 poznatků o výstavbě věty, o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním větném členění a o modalitě využívá ve svých projevech 
k účinnému, logickému dorozumívání 

 poznává a odstraňuje nejběžnější skladební nedostatky 

 daný obsah vyjadřuje skladebními prostředky synonymními 

 poznává základní zákonitosti výstavby textu 

 rozčlení text podle jeho obsahově tematické složky 

prostředky. Text a jeho zákoni-
tosti. Slovosled. 
Komplexní jazykový rozbor. 
Formou čtení praktického, věc-
ného a kritického. 

 

 v písemném projevu 
zvládá pravopis lexi-
kální, slovotvorný, 
morfologický i syntak-
tický ve větě jednodu-
ché i souvětí 

 
 
 
 
 
 

 bez použití Pravidel českého pravopisu ovládá základní pravopisná 
pravidla v těchto jevech: psaní i/y; bě, pě, vě, mě; předpony a 
předložky s, z; skupiny souhlásek a zdvojené souhlásky; velká pís-
mena; interpunkční čárka ve větě jednoduché a v souvětí, další zá-
kladní členicí znaménka; příslovečné a jiné spřežky; přejatá slova 
včetně cizích vlastních jmen 

 cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 

 píše pozorně, soustředí se na všechny jevy 

 nejprve si jevy přesně zdůvodňuje, teprve poté píše; aplikuje výuku 
pravopisu na osvojené mluvnické základy, jevy si odůvodňuje a při 
řešení problému aplikuje náležitý algoritmus 

 uplatňuje v pravopise analogii 

 porovnává různé pravopisné jevy, třídí je a zobecňuje 

 identifikuje v textu pravopisnou chybu a opraví ji 
(pokračování na další straně) 

Psaní přejatých slov. Práce 
s Pravidly českého pravopisu. 
Korektury textů. Pravopisné 
jevy morfologické, syntaktické, 
lexikální a slovotvorné – shrnutí. 
Komplexní jazykový rozbor. 
Formou pokročilého psaní a 
pozorného čtení. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  jevy, které si nedokáže zdůvodnit, si pamatuje; zá-
sadní jevy si automatizuje 

 méně běžná a obtížná slova si ověřuje v Pravidlech 
českého pravopisu 

  

 rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou češti-
nu a zdůvodní jejich 
užití 

 
 
 
 

 prokazuje základní znalosti o jazykovědě a jejích 
složkách 

 vnímá jazyk jako systém 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozlišuje jednotlivé útvary národního jazyka a popíše 
jejich základní znaky 

 prostředky jednotlivých útvarů národního jazyka 
vnímá funkčně podle cíle projevu a konkrétní komu-
nikační situace 

 spisovný jazyk vnímá jako kulturní hodnotu národa 

 odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka; uvědo-
muje si pohyblivost hranice spisovnosti 

 správně posuzuje vhodnost a funkčnost aplikace 
jednotlivých forem spisovného jazyka ve vlastních i 
cizích projevech 

 zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace; správ-
ně posuzuje vhodnost a funkčnost užití prostředků 
spisovných a nespisovných v konkrétních komuni-
kačních situacích 

 načrtne původ češtiny a vytýčí hlavní mezníky vývoje 
její spisovné roviny 

 zamýšlí se nad současným stavem češtiny;  prokazuje 
snahu o češtinu pečovat 

Jazyk a komunikace – původ a 
základy vývoje češtiny; současný 
stav češtiny. Péče o jazyk. Slovo a 
slovní zásoba – jazyk spisovný a 
nespisovný. Slova a slovní tvary 
slohově příznakové. Práce se 
Slovníkem spisovné češtiny. 
Formou čtení a naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a 
prožitkového. 
 

Multikulturní výchova 
(MUV) 
Multikulturalita. 

KSV: Formy společenského 
styku. Mediální sdělení. 

LV: Žákovská tvorba. Inter-
pretace uměleckých textů. 

ZSV 

Z 

D 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: PRIMA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 uceleně reprodukuje 
přečtený text, jedno-
duše popisuje struktu-
ru a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

Žák 

 čte/naslouchá s porozuměním 

 vnímá estetický účinek textu 

 rozpozná základní funkci, poslání textu, autorský 
postoj a záměr 

 uceleně reprodukuje přečtený/slyšený text 

 zaznamenává a reprodukuje hlavní myšlenky textu 

 interpretuje vlastními slovy literární text 

 uvědomuje si možnosti různých interpretací 

 prokazuje základní recitační dovednosti 

 vytváří k textům vlastní výtvarný doprovod 

Umělecká literatura – její předmět a 
funkce; literatura věcná. Literární 
druhy a žánry. Příjem uměleckého 
textu; tajemství interpretace. Volná 
reprodukce přečteného a slyšeného 
textu; záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek. Obsah a forma literárního 
díla. Tajemství recitace. Výtvarné 
ztvárnění textu. 
Formou pozorného čtení a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického a především prožitkového.  

Osobnostní a sociální výcho-
va (OSV) 
Osobnostní rozvoj – kreativita. 

KSV: Hlavní myšlenky textu. 
Komunikace: vztah autor-
příjemce. Zásady kultivovaného 
projevu. Projev mluvený a psa-
ný. Projev monologický. Vypra-
vování. Popis. 

JV 

EVV 

EVH 

 rozpoznává základní 
rysy výrazného indi-
viduálního stylu auto-
ra 

 

 rozpozná typické znaky autorské řeči v daném textu 

 vnímá rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou 

 odhaluje autorský postoj a záměr 

 vnímá základní vztahy v přenosu textu mezi auto-
rem a čtenářem 

 identifikuje náladu vyvolanou autorem a posuzuje 
její vliv na čtenáře 

Příjem uměleckého textu; tajemství 
interpretace. Obsah a forma literární-
ho díla. Vztah autor-čtenář; autorský 
styl. Dojmy z četby. Čtenářský deník.  
Formou pozorného čtení a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 

KSV: Komunikace: vztah autor-
příjemce. Popis. Vypravování. 
 
 
 
 
 
 

 formuluje ústně i pí-
semně dojmy ze své 
četby, návštěvy diva-
delního nebo filmo-
vého představení a 
názory na umělecké 
dílo 

 prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a fil-
mu 

 individuálně prožívá dílo 

 vnímá estetický účinek díla 

 vnímá rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním 
ztvárněním v díle 

 vnímá specifické znaky díla 

Estetično; estetické kvality. Umělecká 
literatura – její předmět a funkce. Pří-
jem uměleckého textu; tajemství in-
terpretace. Záznam a reprodukce 
hlavních myšlenek. Obsah a forma 
literárního díla. Autor-čtenář; dojmy 
z četby. Vkus; kýč – dojmy a názory.  

Osobnostní a sociální výcho-
va (OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpreta-
ce vztahu mediálních sdělení a 
reality. 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  na základě pečlivého pozorného čtení/naslouchání/pozorování úst-
ně i písemně formuluje své dojmy; vyjadřuje vlastní postoj k dílu 

 obhajuje své názory a dojmy 

 formuluje základní poselství díla, jeho smysl a pravděpodobný zá-
měr autora (autorů) 

 jednoduše, ale vhodně srovnává dílo s dalšími díly zpracovávajícími 
obdobné téma 

 rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 

Čtenářský deník. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového. 

KSV: Hlavní myšlenky 
textu. Komunikace: vztah 
autor-příjemce. Projev 
mluvený a psaný. Projev 
monologický. Popis. Vy-
pravování. 

ZSV 

EVV 

EVH 

 tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na zá-
kladě osvojených zna-
lostí základů literární 
teorie 

 
 
 
 
 
 

 ujasní si cíl textu, uvědomuje si estetickou složku textu, ohlíží se na 
potencionálního příjemce 

 snaží se o originalitu, vkládá do textu vlastní postoje, názory, dojmy 

 vlastní literární text vytváří rovněž na základě osvojených poznatků 
z literární teorie, zejména z učiva o literárních druzích a žánrech 

 při tvorbě textu využívá osvojených poznatků též ze složky jazykové 
a slohové 

 proniká do tajemství slov, řeší slovní hříčky 

 vedle textů prozaických (epických i lyrických) se pokouší rovněž o 
texty básnické (psané většinou veršem vázaným) 

 talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, internet; pracují 
v redakci školního časopisu, internetového média; účastní se literár-
ních a divadelních soutěží a přehlídek 

Umělecká literatura – její 
předmět a funkce. Příjem 
uměleckého textu. Vztah 
autor-čtenář; autorský styl. 
Obsah a forma literárního 
díla. Estetično; estetické 
kvality. Literární druhy a 
žánry. Za tajemstvím poezie 
– žákovská tvorba. Poezie 
nonsensová; hry se slovy. 
Lidová slovesnost a její vliv. 

Osobnostní a sociální 
výchova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – krea-
tivita. 

Mediální výchova 
(MEV) 
Produktivní činnosti – 
práce v realizačním týmu. 

KSV: Souvislý text. Popis. 
Vypravování. Vztah autor-
příjemce. 

JV 

 rozlišuje literaturu 
hodnotnou a kon-
zumní, svůj názor do-
loží argumenty 

 odlišuje literaturu uměleckou a věcnou 

 vnímá podstatu umělecké literatury, její předmět a funkci; orientuje 
se v základních estetických kvalitách 

 interpretuje vlastními slovy literární text 

Příjem uměleckého textu; 
tajemství interpretace. Ob-
sah a forma literárního díla. 
Vztah autor-čtenář. Umě-
lecká literatura – její  

Osobnostní a sociální 
výchova (OSV) 
Morální rozvoj. 
 

 (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  postihuje základní poselství textu; zamýšlí se nad 
autorským záměrem a vlivem na čtenáře 

 pokouší se rozlišit texty umělecky hodnotné a 
konzumní; porovnává jejich vlastnosti a estetické 
kvality 

 vysvětlí podstatu kýče; zamýšlí se nad otázkami 
vkusu 

 své názory dokládá přiměřenou argumentací 

 vyhledává a obhajuje humánní a etické poselství 
textu 

předmět a funkce. 
Estetické kvality. Vkus; kýč – dojmy a 
názory. Za tajemstvím poezie – básnic-
ké vidění světa. Dojmy z četby. Čtenář-
ský deník. 
Formou pozorného čtení a čtení prak-
tického, věcného, kritického a prožitko-
vého. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpreta-
ce vztahu mediálních sdělení a 
reality. 

KSV: Komunikace; vztah autor-
příjemce. Dialog. Diskuse. 

ZSV 

 rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je 
i jejich funkci, 
uvede jejich vý-
razné představite-
le 

 
 
 
 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry 

 porovnává jednotlivé literární druhy a žánry a 
uvádí jejich typické znaky 

 zamýšlí se nad možnostmi a funkčností využití 
literárních druhů a žánrů 

 
 
 
 

Umělecká literatura – její předmět a 
funkce. Estetické kvality. Vztah autor-
čtenář. Obsah a forma literárního díla. 
Literární druhy a žánry. Za tajemstvím 
poezie – básnické vidění světa. Mýty a 
báje; pohádky a pověsti. Žánry ústní 
lidové slovesnosti. 
Formou čtení a naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a prožitkového. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (MEGS) 
Evropa a svět nás zajímá. 
Jsme Evropané. 

KSV: Vztah autor-příjemce. 
Projev mluvený a psaný. Vypra-
vování. Popis. Hlavní myšlenky 
textu. 

ZSV, D 

 uvádí základní 
literární směry a 
jejich výrazné 
představitele 
v české a světové 
literatuře 

 
 

 uvědomuje si rozdíly mezi literaturou klasickou a 
moderní, mezi ústní slovesností a literaturou 

 odlišuje mýty, báje, pověsti a pohádky; vnímá je-
jich cíle a estetické ideály; zamýšlí se nad jejich vý-
jimečností a mravními hodnotami 

 předkládá příklady svých oblíbených příběhů, 
příp. autorů; projevuje své názory a ty zdůvodňu-
je 

Umělecká literatura – její předmět a 
funkce. Estetično; estetické kvality. Li-
terární druhy a žánry. Autor-čtenář; do-
jmy z četby. Čtenářský deník. Příběhy 
dávných civilizací – mýty, báje. Mýty 
českého dávnověku. Ústní slovesnost. 
Formou čtení a naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a prožitkového. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (MEGS) 
Evropa a svět nás zajímá. 
Jsme Evropané. 

KSV: Projev mluvený a psaný. 
Vypravování. Popis. 

ZSV, D, Z 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 porovnává 
různá ztvár-
nění téhož 
námětu 
v literárním, 
dramatickém i 
filmovém 
zpracování 

 
 
 
 
 

 orientuje se v literárních druzích a žánrech 

 u jednotlivých literárních druhů a žánrů uvádí jejich ty-
pické znaky; zamýšlí se nad možnostmi zpracování látky 
v literárním, dramatickém, příp. filmovém textu 

 využívá své čtenářské gramotnosti z vlastní i povinné 
četby a z ukázek v čítance (příp. zkušeností z divadelních 
a filmových představení) k zamyšlení nad stejnými nebo 
podobnými náměty; různá ztvárnění porovnává 

 odlišuje vážné a komické vyznění díla 

Umělecká literatura – její před-
mět a funkce. Literární druhy a 
žánry. Příjem uměleckého textu; 
tajemství interpretace. Estetič-
no; estetické kvality. Autor-
čtenář; dojmy z četby. Čtenářský 
deník. Obsah a forma literární-
ho díla. Obsah a smysl textu. 
Vkus; kýč. Ústní slovesnost. 
Příběhy z dávných mýtů a bájí; 
pohádky a pověsti – možnosti 
ztvárnění. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritické-
ho a prožitkového. 

Environmentální výchova (ENV) 
Vztah člověka k prostředí. 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech (MEGS) 
Evropa a svět nás zajímá. 
Jsme Evropané. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality. 

KSV: Vztah autor-příjemce. Projev 
mluvený a psaný. Vypravování. Popis. 
Hlavní myšlenky textu. 

ZSV, EVV, EVH 

 vyhledává 
informace 
v různých ty-
pech katalo-
gů, 
v knihovně i 
v dalších in-
formačních 
zdrojích 

 
 
 
 
 
 

 samostatně získává informace z různých zdrojů 

 rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informací ne-

spolehlivých 

 zvládá základní práci s literárními prameny 

 porovnává různé možnosti informačních zdrojů (kniho-

ven, internetu, psaných médií, rozhlasu a televize) 

 při práci s informacemi se aktivně účastní kolektivních 

úkolů; aktivně pracuje v realizačním týmu při vytváření 

projektů 

 orientuje se v různých typech katalogů; informace si třídí 

a zpracovává 

 vytváří si vlastní informační zdroje, rozšiřuje si vlastní 

knihovnu; aktivně využívá internetu 

 orientuje se v aktuální nabídce kulturních pořadů, a to 

zejména v Praze 

Příjem uměleckého textu. Zá-
znam a reprodukce hlavních 
myšlenek textu. Dojmy z četby. 
Čtenářský deník – povinná, do-
poručená a vlastní četba. Budo-
vání vlastní knihovny; katalogy. 
Práce ve školní knihovně. Vý-
pisky, výtah. Příprava referátu. 
Kultura v Praze. Literatura 
v médiích. 
Formou čtení praktického, věc-
ného a kritického, čtení jako 
zdroje informací. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality 
Produktivní činnost – práce 
v realizačním týmu. 

JV: Jazykové příručky a práce s nimi. 

KSV: Hlavní myšlenky textu. Zpráva, 
oznámení. Výpisky, výtah. Čtení in-
strukcí, návodů, postupů. Práce 
s normativními příručkami. Knihov-
ny. Mediální komunikace – práce 
s denním tiskem. Internet. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: SEKUNDA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 uceleně reprodu-
kuje přečtený 
text, jednoduše 
popisuje struktu-
ru a jazyk literár-
ního díla a vlast-
ními slovy inter-
pretuje smysl díla 

Žák 

 čte/naslouchá s porozuměním 

 vnímá estetický účinek textu 

 rozpozná základní funkci, poslání textu, autorský postoj a zá-
měr 

 uceleně reprodukuje přečtený/slyšený text 

 zaznamenává a reprodukuje hlavní myšlenky textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji jednoduše 
popsat – identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové 

 interpretuje vlastními slovy literární text 

 uvědomuje si možnosti různých interpretací 

 prokazuje základní recitační dovednosti 

 vytváří k textům vlastní výtvarný doprovod 

Struktura literárního díla: tematika, 
kompozice, jazyk; jazyková výstavba 
veršovaného, prozaického a drama-
tického textu; texty lyrické a epické. 
Dramatický text a jeho zvláštnosti. 
Interpretace textu; obsah a smysl 
textu. Obsah a forma literárního 
díla. Dramatický text a jeho zvlášt-
nosti; reprodukce textů. Recitace. 
Formou pozorného čtení a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického, a především prožitkové-
ho. 

Osobnostní a soci-
ální výchova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – 
kreativita. 

KSV: Specifické ko-
munikační dovednosti. 
Vypravování. Popis; 
charakteristika. 

JV 

EVV 

EVH 

 rozpoznává zá-
kladní rysy výraz-
ného individuál-
ního stylu autora 

 

 rozpozná typické znaky autorské řeči v daném textu 

 vnímá rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou 

 odhaluje autorský postoj a záměr 

 vnímá základní vztahy v přenosu textu mezi autorem a čtená-
řem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem textu 

 identifikuje náladu vyvolanou autorem a posuzuje její vliv na 
čtenáře 

 vystihuje motivaci užití konkrétních tematických, kompozič-
ních a jazykových prostředků autorem 

Interpretace textu; obsah a smysl 
textu. Obsah a forma literárního 
díla. Struktura literárního díla: tema-
tika, kompozice, jazyk. Autor-
čtenář; autor-vypravěč-postava. Au-
torský styl. Dojmy z četby. Čtenář-
ský deník. 
Formou pozorného čtení a čtení a 
naslouchání praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 

KSV: Vypravování. 
Popis; charakteristika. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, ná-
vštěvy divadelní-
ho nebo filmové-
ho představení a 
názory na umě-
lecké dílo 

 prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 

 individuálně prožívá dílo 

 vnímá estetický účinek díla 

 vnímá rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním ztvárněním v díle 

 vnímá specifické znaky díla 

 na základě pečlivého pozorného čtení/naslouchání/pozorování 

ústně i písemně formuluje své dojmy; vyjadřuje vlastní postoj k dílu 

 obhajuje své názory a dojmy 

 konfrontuje své názory a dojmy s názory ostatních 

 formuluje základní poselství díla, jeho smysl a pravděpodobný zá-

měr autora (autorů) 

 jednoduše, ale vhodně srovnává dílo s dalšími díly zpracovávajícími 

obdobné téma 

 rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 

Estetické kvality. Interpre-
tace textu; obsah a smysl 
textu. Obsah a forma lite-
rárního díla. Dramatický 
text a jeho zvláštnosti. Au-
tor-čtenář; autor-
vypravěč-postava. Dojmy 
z četby. Čtenářský deník. 
Formou čtení a naslou-
chání praktického, věcné-
ho, kritického a prožitko-
vého. 
 
 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – morál-
ní rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Vypravování, popis; 
charakteristika; popis děje 
s prvky úvahovými. Dialog. 
Diskuse. 

ZSV, EVV, EVH 

 tvoří vlastní lite-
rární text podle 
svých schopností 
a na základě 
osvojených zna-
lostí základů lite-
rární teorie 

 
 

 ujasní si cíl textu, uvědomuje si estetickou složku textu, ohlíží se na 

potencionálního příjemce 

 snaží se o originalitu, vkládá do textu vlastní postoje, názory, dojmy 

 vlastní literární text vytváří rovněž na základě osvojených poznatků 

z literární teorie, zejména z učiva o literárních druzích a žánrech, o 

struktuře literárního díla 

 při tvorbě textu využívá osvojených poznatků též ze složky jazyko-

vé a slohové 

 proniká do tajemství slov, řeší slovní hříčky 

 vedle textů prozaických (epických a lyrických) se pokouší rovněž o 

texty básnické (psané veršem vázaným i volným) i dramatické, vyu-

žívaje osvojených poznatků z literární teorie 

 talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, internet; pracují 

v redakci školního časopisu, internetového média; účastní se lite-

rárních a divadelních soutěží a přehlídek 

Estetické kvality. Struktu-
ra literárního díla: temati-
ka, kompozice, jazyk. Ob-
sah a forma literárního 
díla. Obsah a smysl textu. 
Dramatický text a jeho 
zvláštnosti; dramatizace. 
Autor-čtenář; autor-
vypravěč-postava. Poezie, 
próza – žákovská tvorba. 
Hry se slovy. 
 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – kreati-
vita. 

Mediální výchova (MEV) 
Produktivní činnost – práce 
v realizačním týmu. 

KSV: Vypravování. Popis; 
charakteristika; popis děje 
s prvky úvahovými. 

JV 



 84 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje litera-
turu hodnotnou 
a konzumní, 
svůj názor do-
loží argumenty 

 
 
 

 odlišuje literaturu uměleckou a věcnou 

 vnímá podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkci; orientuje se v základních estetických kvalitách 

 interpretuje vlastními slovy literární text 

 postihuje základní poselství textu, jeho smysl; zamýšlí 
se nad autorským záměrem a vlivem na čtenáře 

 rozlišuje text umělecký od neuměleckého 

 rozlišuje texty umělecky hodnotné a konzumní; po-
rovnává jejich vlastnosti a estetické kvality 

 vysvětlí podstatu kýče; zamýšlí se nad otázkami vkusu 

 své názory dokládá přiměřenou argumentací 

 vyhledává a obhajuje humánní a etické poselství textu 

Interpretace textu; obsah a forma literárního 
díla; obsah a smysl textu. Struktura literárního 
díla. Autor-čtenář; autor-vypravěč-postava. 
Estetické kvality. Dojmy z četby. Čtenářský 
deník. 
Formou pozorného čtení a čtení praktického, 
věcného, kritického a prožitkového. 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Mediální komunikace. 
Záměr autora. Dialog. Disku-
se. 

ZSV 

 rozlišuje zá-
kladní literární 
druhy a žánry, 
porovná je i je-
jich funkci, 
uvede jejich vý-
razné představi-
tele 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry 

 porovnává jednotlivé literární druhy a žánry a uvádí 
jejich typické znaky 

 zamýšlí se nad možnostmi a funkčností využití lite-
rárních druhů a žánrů v minulosti i v současnosti 

 
 
 

Autor-čtenář. Obsah a forma literárního díla. 
Obsah a smysl textu. Struktura literárního 
díla: tematika, kompozice; jazyková výstavba 
veršovaného, prozaického a dramatického 
textu; texty lyrické a epické. Dramatický text a 
jeho zvláštnosti. 
Formou čtení a naslouchání praktického, 
věcného, kritického a prožitkového. 

KSV: Vypravování. Popis; 
charakteristika; popis děje 
s prvky úvahovými. 

ZSV 

 uvádí základní 
literární směry a 
jejich výrazné 
představitele 
v české a světo-
vé literatuře 

 

 uvědomuje si rozdíly mezi literaturou klasickou a 
moderní, mezi ústní slovesností a literaturou 

 orientuje se v nejstarších slovesných památkách; za-
mýšlí se nad jejich výjimečností a mravními hodno-
tami 

 zamýšlí se nad uplatněním literárních druhů a žánrů 
v evropské i české starší literatuře 

Estetické kvality. Autor-čtenář. Dojmy 
z četby. Čtenářský deník. Obsah a forma lite-
rárního díla. Obsah a smysl textu. Příběhy 
dávných věků – věčné otazníky. Dědictví sta-
rověku. Příběhy minulosti – dějiny našeho 
národa v literatuře. Interpretace textu. Struk-
tura literárního díla;  

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (MEGS) 
Jsme Evropané. 

KSV: Vypravování. Popis; 
charakteristika; popis děje 
s prvky úvahovými. 

 (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  při interpretacích textů náležitě využívá svých poznatků o 
obsahu a formě literárního díla, o jeho obsahu a smyslu a o 
jeho struktuře 

 předkládá příklady svých oblíbených příběhů, resp. autorů; 
projevuje své názory a ty zdůvodňuje 

jazyková výstavba veršovaného, 
prozaického a dramatického 
textu; texty lyrické a epické. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritické-
ho a prožitkového. 

ZSV 

D 

Z 

 porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu 
v literárním, dra-
matickém i filmo-
vém zpracování 

 
 
 
 
 
 

 orientuje se v literárních druzích a žánrech 

 u jednotlivých literárních druhů a žánrů uvádí jejich typické 
znaky; zamýšlí se nad možnostmi zpracování látky 
v literárním a dramatickém textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla; má osvojeny základ-
ní pojmy plánu tematického, kompozičního a jazykového 

 znalost pojmů z tematického plánu demonstruje na odhalo-
vání stejných nebo podobných přístupů při ztvárnění díla, 
uvědomuje si rozdíly; zamýšlí se nad autorským záměrem a 
celkovým smyslem díla 

 využívá své čtenářské gramotnosti z vlastní i povinné četby a 
z ukázek v čítance a zkušeností z divadelních a filmových 
představení k zamyšlení nad stejnými nebo podobnými ná-
měty; různá ztvárnění porovnává 

 odlišuje vážné a komické vyznění díla 

 rozlišuje humor v různých jeho podobách 

 rozlišuje dílo vážné a dílo, jež využívá prvků satiry, ironie, 
parodie i travestie 

Struktura literárního díla. Plán 
tematický: látka – námět, před-
loha; téma; motiv. Tragično a 
komično; druhy komična. Český 
humor. Interpretace. Autor a 
čtenář. Obsah a forma literární-
ho díla. Obsah a smysl textu. 
Dramatický text a jeho zvlášt-
nosti. Příběhy dávných věků – 
věčné otazníky. Dědictví staro-
věku. Příběhy minulosti – dějiny 
našeho národa v literatuře. Do-
jmy z četby. Čtenářský deník. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritické-
ho a prožitkového. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (MEGS) 
Jsme Evropané. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Vypravování. Popis; 
charakteristika; popis děje 
s prvky úvahovými. 

ZSV 

D 

EVV 

EVH 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vyhledává infor-
mace v různých 
typech katalogů, 
v knihovně i 
v dalších infor-
mačních zdrojích 

 
 
 

 samostatně získává informace z různých zdrojů 

 rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informací nespo-
lehlivých 

 zvládá práci s literárními prameny 

 porovnává různé možnosti informačních zdrojů (knihoven, 
internetu, psaných médií, rozhlasu a televize) 

 při práci s informacemi se aktivně účastní kolektivních úkolů; 
aktivně pracuje v realizačním týmu při vytváření projektů 

 orientuje se v různých typech katalogů, informace si třídí a 
zpracovává 

 vytváří se vlastní informační zdroje, rozšiřuje si vlastní kni-
hovnu (včetně katalogu); aktivně využívá internetu 

 orientuje se v aktuální nabídce kulturních pořadů, a to 
zejména v Praze 

Vlastní knihovna; osobní 
katalogy. Práce ve školní 
knihovně. Vyhledávání in-
formací, jejich třídění a 
zpracování. Čtenářský de-
ník. Kultura v Praze. Litera-
tura v médiích. 
Formou čtení praktického, 
věcného a kritického, čtení 
jako zdroje informací. 
 
 
 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpreta-
ce vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Produktivní činnost – práce 
v realizačním týmu. 

KSV: Výpisky, výtah. Životopis. 
Mediální komunikace – práce 
s denním tiskem. Přenos infor-
mací v rozhlase, televizi a na 
internetu. 

JV: Práce s normativními pří-
ručkami. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 uceleně reprodu-
kuje přečtený 
text, jednoduše 
popisuje struktu-
ru a jazyk literár-
ního díla a vlast-
ními slovy inter-
pretuje smysl díla 

Žák 

 čte/naslouchá s porozuměním 

 vnímá estetický účinek textu 

 rozpozná základní funkci, poslání textu, autorský postoj a 

záměr 

 uceleně reprodukuje přečtený/slyšený text 

 zaznamenává a reprodukuje hlavní myšlenky textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji jednoduše 

popsat – identifikuje složky tematické, kompoziční a jazyko-

vé; jazykové prostředky vnímá a prokazuje pochopení moti-

vace jejich užití 
(pokračování na další straně) 

Další poznatky o interpreta-
ci uměleckého textu. Obsah 
a forma literárního díla – 
jejich vztah. Obsah a smysl 
textu. Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Kompozice 
v epice a lyrice. Ucelená re-
produkce textů. Recitace. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového.  

Osobnostní a sociální výcho-
va (OSV) 
Osobnostní rozvoj – kreativita. 

KSV: Objektivnost a subjektiv-
nost vyjádření. Slohové útvary a 
postupy. Výklad. Popis; subjek-
tivně zabarvený popis. 

JV 

EVV 

EVH 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  interpretuje vlastními slovy literární text 

 uvědomuje si možnosti různých interpretací; rozpoznává 
rozpor interpretace s textem díla 

 prokazuje základní recitační dovednosti 

 vytváří k textům vlastní výtvarný doprovod 

 
 

 rozpoznává zá-
kladní rysy výraz-
ného individuál-
ního stylu autora 

 
 
 
 
 
 

 rozpozná typické znaky autorské řeči v daném textu 

 na základě své čtenářské gramotnosti odhaluje základní rysy 
stylu klíčových autorů, a to zejména v rovině tematické 

 vnímá rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou 

 odhaluje autorský postoj a záměr 

 vnímá základní vztahy v přenosu textu mezi autorem a čtená-
řem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem textu 

 identifikuje náladu vyvolanou autorem a posuzuje její vliv na 
čtenáře 

 správně vystihuje motivaci užití konkrétních tematických, 
kompozičních a zejména jazykových prostředků autorem 

 odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 

Vztah obsahu a formy. Au-
tor-čtenář. Obsah a smysl tex-
tu. Jazykové ztvárnění literár-
ního díla. Autorský styl. Další 
poznatky o interpretaci umě-
leckého textu. Dojmy z četby. 
Čtenářský deník. 
Formou pozorného čtení a 
čtení a naslouchání praktické-
ho, věcného, kritického a 
prožitkového. 

KSV: Objektivní a subjektivní slo-
hotvorní činitelé. Objektivnost a 
subjektivnost vyjádření. Slohové 
útvary a postupy. Výstavba textu.  
Popis; subjektivně zabarvený popis. 
 

 formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, ná-
vštěvy divadelní-
ho nebo filmové-
ho představení a 
názory na umě-
lecké dílo 

 
 
 

 prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 

 individuálně prožívá dílo 

 vnímá estetický účinek díla 

 vnímá rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním ztvárněním 
v díle 

 vnímá specifické znaky díla 

 na základě pečlivého pozorného čte-
ní/naslouchání/pozorování ústně i písemně formuluje své 
dojmy; vyjadřuje vlastní postoj k dílu 

 své dojmy dokáže vhodně obhájit 
(pokračování na další straně) 

Autor-čtenář. Obsah a smysl 
textu. Obsah a forma literár-
ního díla. Jazykové ztvárnění 
literárního díla. Další poznat-
ky o interpretaci uměleckého 
textu. Poučení o filmu. Do-
jmy z četby, divadelního a 
filmového představení. Čte-
nářský deník. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkového. 

Osobnostní a sociální výchova 
(OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality. 

KSV: Objektivnost a subjektivnost 
vyjádření. Výklad. Popis. 

ZSV, EVV, EVH 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  konfrontuje své názory a dojmy s názory ostatních 

 formuluje základní poselství díla, jeho smysl a pravděpodobný záměr 
autora (autorů) 

 vhodně srovnává dílo s dalšími díly zpracovávajícími obdobné téma 

 rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 

 
 

 tvoří vlastní lite-
rární text podle 
svých schopností 
a na základě 
osvojených zna-
lostí základů lite-
rární teorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ujasní si cíl textu, uvědomuje si estetickou složku textu, ohlíží se na 
potencionálního příjemce 

 snaží se o originalitu, vkládá do textu vlastní postoje, názory, dojmy; 
snaží se, aby byl text odrazem jeho osobnosti 

 vlastní literární text vytváří rovněž na základě osvojených poznatků 
z literární teorie, zejména z učiva o literárních druzích a žánrech, o 
struktuře literárního díla 

 při tvorbě textu využívá osvojených poznatků též ze složky jazykové 
a slohové 

 proniká do tajemství slov, řeší slovní hříčky 

 vedle textů prozaických (epických a lyrických) se pokouší rovněž o 
texty básnické (psané veršem vázaným i volným) i dramatické, využí-
vaje osvojených poznatků z literární teorie; na základě poučení o fil-
mu a filmovém scénáři se pokouší též o text filmový 

 v součinnosti s KSV aktivně pracuje v realizačním týmu při vytváření 
uměleckých projektů 

 talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, internet; pracují 
v redakci školního časopisu, internetového média; účastní se literár-
ních, divadelních i filmových soutěží a přehlídek 

Obsah a forma literárního 
díla – jejich vztah. Obsah a 
smysl textu. Jazykové ztvár-
nění literárního díla. Kom-
pozice v lyrice a epice. Pou-
čení o filmu – filmový scé-
nář. Autor-čtenář, divák. 
Žákovská tvorba. Hry se 
slovy. 
 

Osobnostní a sociální 
výchova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – 
kreativita. 

KSV: Objektivnost a 
subjektivnost vyjádření. 
Slohové útvary a postu-
py. Výstavba textu. Me-
diální komunikace. Pří-
prava projektu. Práce 
v realizačním týmu. Po-
pis; subjektivně zabar-
vený popis. 

JV 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje literaturu hod-
notnou a konzumní, 
svůj názor doloží ar-
gumenty 

 
 
 

 odlišuje literaturu uměleckou a věcnou  

 definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce; orientuje se v základních estetických kvalitách 

 osvojil si zásady správné interpretace uměleckého 
textu 

 postihuje základní poselství textu, jeho smysl; zamýšlí 
se nad autorským záměrem a vlivem na čtenáře 

 rozlišuje text umělecký od neuměleckého 

 rozlišuje texty umělecky hodnotné a konzumní; po-
rovnává jejich vlastnosti a estetické kvality 

 vysvětlí podstatu kýče, zamýšlí se nad otázkami vkusu 

 své názory dokládá přiměřenou argumentací 

 vyhledává a obhajuje humánní a etické poselství textu 

Další poznatky o interpretaci 
uměleckého textu. Obsah a forma 
literárního díla – jejich vztah. Ob-
sah a smysl textu. Jazykové ztvár-
nění literárního díla. Autor-čtenář. 
Dojmy z četby. Čtenářský deník. 
Formou pozorného čtení a čtení 
praktického, věcného, kritického a 
prožitkového. 
 
 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Mediální komunikace. 
Objektivnost a subjektiv-
nost vyjádření. Výklad. Dia-
log. Diskuse. 

 rozlišuje základní lite-
rární druhy a žánry, po-
rovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné 
představitele 

 rozlišuje literární druhy a žánry 

 porovnává jednotlivé literární druhy a žánry a uvádí 
jejich typické znaky 

 u literárních druhů porovnává jejich funkci; uvádí 
jejich využití v základních etapách vývoje literatury 
české i světové; uvádí jejich význačné představitele 

 zamýšlí se nad možnostmi využití jednotlivých lite-
rárních druhů v současné literatuře 

 u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost 
využití; uvádí jejich využití v základních etapách vý-
voje literatury české i světové; uvádí jejich význačné 
představitele 

Poznatky z literární teorie: literár-
ní druhy a žánry. Literární druhy a 
žánry ve vývoji literatury od sta-
rověku po literaturu moderní. Au-
tor-čtenář. Obsah a forma literár-
ního díla. Obsah a smysl textu. 
Jazykové ztvárnění literárního dí-
la. Kompozice v epice a lyrice. 
Formou čtení/naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a 
prožitkového. 

KSV: Objektivní a subjek-
tivní slohotvorní činitelé. 
Objektivnost a subjektiv-
nost vyjádření. Výstavba 
textu. Popis. 

ZSV 

D 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 uvádí základní 
literární směry 
a jejich výraz-
né představi-
tele v české a 
světové litera-
tuře 

 
 
 
 

 uvádí rozhodující vývojové trendy a směry a jejich klíčové představi-
tele, související zejména s literárním prostorem evropským 

 u jednotlivých trendů, směrů a představitelů uvádí rovněž uplatnění 
literárních druhů a žánrů 

 jednotlivé literární trendy a směry rozlišuje po stránce obsahové i 
formální; uvádí shodné i odlišné cíle a estetické ideály 

 odlišuje literaturu klasickou a moderní; obojí porovnává, klasifikuje a 
přiměřeně hodnotí 

 projevuje vlastní názor na jednotlivé trendy, směry i autory; předklá-
dá příklady svých oblíbených autorů (příp. i směrů) a vhodně argu-
mentuje 

 orientuje se v nejstarších slovesných památkách; zamýšlí se nad jejich 
výjimečností a mravními hodnotami 

 uvádí klíčové mezníky vývoje české literatury; zamýšlí se nad literár-
ními tradicemi českého národa 

 přiměřeně sleduje soudobý literární vývoj 

 při interpretacích textů náležitě využívá svých poznatků o obsahu a 
formě literárního díla, o jeho obsahu a smyslu a o jeho struktuře 

Autor-čtenář. Obsah a forma 
literárního díla. Obsah a smysl 
textu. Struktura literárního 
díla. Literární druhy a žánry ve 
vývoji literatury. Setkání se 
starší literaturou – biblické 
příběhy, antická literatura, 
zpěvy staré Číny; příběhy 
středověku, starší česká lyrika. 
Renesance. Klasicismus. Ideá-
ly romantismu. Realismus 
v literatuře. Setkání s moderní 
literaturou; podoby moderní 
literatury. Dojmy z četby. 
Čtenářský deník. Další po-
znatky o interpretaci umělec-
kého textu. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkového. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(MEGS) 
Jsme Evropané. 
KSV: Objektivnost a sub-
jektivnost vyjádření. Slo-
hové útvary a postupy. 
Výstavba textu. Popis. 

ZSV 

D 

Z 
 
 

 porovnává 
různá ztvár-
nění téhož 
námětu 
v literárním, 
dramatickém i 
filmovém 
zpracování 

 

 orientuje se v literárních druzích a žánrech 

 u jednotlivých literárních druhů a žánrů uvádí jejich typické znaky; 
zamýšlí se nad možnostmi zpracování látky v literárním, dramatic-
kém i filmovém textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla; má osvojeny základní pojmy 
plánu tematického, kompozičního a jazykového 

 znalost pojmů z tematického plánu demonstruje na odhalování stej-
ných nebo podobných přístupů při ztvárnění díla; uvědomuje si roz-
díly; zamýšlí se nad autorským záměrem a celkovým smyslem díla 

Autor-čtenář. Obsah a forma 
literárního díla. Obsah a smysl 
textu. Další poznatky o inter-
pretaci uměleckého textu. Li-
terární druhy a žánry ve vývoji 
literatury od starověku po lite-
raturu moderní. Setkání se 
starší literaturou – biblické 
příběhy, antická literatura,  

Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(MEGS) 
Jsme Evropané. 

Environmentální výcho-
va (ENV) 
Vztah člověka k prostředí. 

 (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  využívá své čtenářské gramotnosti z vlastní i povinné četby a 
z ukázek v čítankách a zkušeností z divadelních a filmových před-
stavení k zamyšlení nad stejnými nebo podobnými náměty; různá 
ztvárnění porovnává 

 uvádí příklady nejčastějších námětů v literárním vývoji; u různých 
způsobů jejich ztvárnění uvádí znaky jak společné, tak odlišné 

 odlišuje vážné a komické vyznění díla 

 rozlišuje humor v různých jeho podobách 

 rozlišuje dílo vážné a dílo, jež využívá prvků satiry, ironie, parodie a 
travestie 

zpěvy staré Číny; příběhy 
středověku, starší česká lyrika. 
Renesance. Klasicismus. Ideá-
ly romantismu. Realismus 
v literatuře. Setkání s moderní 
literaturou; podoby moderní 
literatury. Dojmy z četby. 
Čtenářský deník. Poučení o 
filmu. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkového. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Objektivnost a subjek-
tivnost vyjádření. Slohové 
útvary a postupy. Výstavba 
textu. Výklad. Diskuse. Po-
pis. 

ZSV, D, EVV, EVH 

 vyhledává 
informace 
v různých ty-
pech katalo-
gů, 
v knihovně i 
v dalších in-
formačních 
zdrojích 

 
 

 samostatně získává informace z různých zdrojů 

 rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informací nespolehli-
vých 

 zvládá práci s literárními prameny; orientuje se v textech různého 
žánrového zaměření 

 kriticky posuzuje hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 

 porovnává různé možnosti informačních zdrojů (knihoven, inter-
netu, psaných médií, rozhlasu a televize); uvádí přednosti jednotli-
vých zdrojů v dané situaci a vhodně argumentuje 

 řeší složitější případy vyhledávání informací 

 při práci s informacemi se aktivně účastní kolektivních úkolů; 
v součinnosti s KSV aktivně pracuje v realizačním týmu při vytvá-
ření projektů 

 orientuje se v různých typech katalogů 

 při práci s různými typy katalogů vyhledává požadované informace; 
ty si třídí, zpracovává, a to i formou počítačovou 

(pokračování na další straně) 

Knihovna – typy katalogů a 
práce s nimi. Práce ve školní 
knihovně. Práce 
s informacemi. Domácí práce 
s internetovými informačními 
zdroji. Literární příručky a 
slovníky. Kultura v Praze. Li-
teratura v médiích. Čtenářský 
deník. 
Formou čtení praktického, 
věcného a kritického, čtení 
jako zdroje informací. 
 
 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – inter-
pretace vztahu mediálních 
sdělení a reality. 

KSV: Práce s informacemi: 
slovníky a příručky; internet. 
Odborný styl a jeho zásady. 
Mediální komunikace. Pří-
prava projektu. Práce 
v realizačním týmu. Rekla-
ma, nabídka, inzerát. Zprá-
va. 

JV: Práce s normativními 
příručkami. 
IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vytváří si vlastní informační zdroje, rozšiřuje si vlastní kni-
hovnu (včetně katalogu); aktivně využívá internetu 

 orientuje se v aktuální nabídce kulturních pořadů, a to 
zejména v Praze 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 uceleně reprodu-
kuje přečtený 
text, jednoduše 
popisuje struktu-
ru a jazyk literár-
ního díla a vlast-
ními slovy inter-
pretuje smysl díla 

Žák 

 čte/naslouchá s porozuměním 

 vnímá estetický účinek textu 

 rozpozná základní funkci, poslání textu, autorský postoj a 
záměr 

 uceleně reprodukuje přečtený/slyšený text 

 zaznamenává a reprodukuje hlavní myšlenky textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji popsat – 
identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové; jazyko-
vé prostředky vnímá a prokazuje pochopení motivace jejich 
užití 

 interpretuje vlastními slovy literární text 

 uvědomuje si možnosti různých interpretací; rozpoznává 
rozpor interpretace s textem díla 

 prokazuje základní recitační dovednosti 

 vytváří k textům vlastní výtvarný doprovod 

Interpretace různých uměleckých 
textů; zásady interpretace – shrnutí. 
Recitace. 
Formou čtení/naslouchání praktic-
kého, věcného, kritického a prožit-
kového. 

Osobnostní a sociální 
výchova (OSV) 
Osobnostní rozvoj – 
kreativita. 

KSV: Tvorba mediální-
ho sdělení. Výstavba 
textu. Výklad. Přednáš-
ka. Úvaha publicistické-
ho rázu. 

JV 

EVV 

EVH 

 rozpoznává zá-
kladní rysy výraz-
ného individuál-
ního stylu autora 

 rozpozná typické znaky autorské řeči v daném textu 

 na základě své čtenářské gramotnosti odhaluje základní rysy 
stylu klíčových autorů, a to zejména v rovině tematické 

 vnímá rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou 

Vztah autor-příjemce. Obsah a smy-
sl textu. Interpretace různých umě-
leckých textů; zásady interpretace – 
shrnutí. Individuální styl autora.  

KSV: Výstavba textu. 
 
 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  odhaluje autorský postoj a záměr 

 vnímá základní vztahy v přenosu textu mezi autorem a čtenářem; 
objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem textu 

 identifikuje náladu vyvolanou autorem a posuzuje její vliv na čtenáře 

 správně vystihuje motivaci užití konkrétních tematických, kompo-
zičních a jazykových prostředků autorem 

 odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 

Dojmy z četby. Čtenářský 
deník. 
Formou pozorného čtení a 
čtení a naslouchání praktic-
kého, věcného, kritického a 
prožitkového. 

 

 formuluje ústně i pí-
semně dojmy ze své 
četby, návštěvy diva-
delního nebo filmo-
vého představení a 
názory na umělecké 
dílo 

 
 
 

 prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 

 individuálně prožívá dílo 

 vnímá estetický účinek díla 

 vnímá rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním ztvárněním v díle 

 vnímá specifické znaky díla 

 na základě pečlivého pozorného čtení/naslouchání/pozorování úst-
ně i písemně formuluje své dojmy; vyjadřuje vlastní postoj k dílu 

 své dojmy dokáže vhodně obhájit 

 konfrontuje své názory a dojmy s názory ostatních 

 formuluje základní poselství díla, jeho smysl a pravděpodobný zá-
měr autora (autorů) 

 vhodně srovnává dílo s dalšími díly zpracovávajícími obdobné téma 

 rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 

Podstata umělecké literatury 
– problematika kýče. Kniha 
– můj přítel. Co rád čtu. 
Diskuse o knihách. Dojmy 
z četby. Čtenářský deník. 
Interpretace různých umě-
leckých textů; zásady inter-
pretace – shrnutí. Vztah au-
tor-příjemce. Obsah a smysl 
textu. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kritic-
kého a prožitkového. 

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova (MEV) 
Receptivní činnosti – interpre-
tace vztahu mediálních sdělení 
a reality. 

KSV: Úvaha. Dialog. Diskuse. 

ZSV 

EVV 

EVH 

 tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na zá-
kladě osvojených zna-
lostí základů literární 
teorie 

 ujasní si cíl textu, uvědomuje si estetickou složku textu, ohlíží se na 
potencionálního příjemce 

 snaží se o originalitu, vkládá do textu vlastní postoje, názory, dojmy; 
snaží se, aby byl text odrazem jeho osobnosti 

 

Vztah autor-příjemce. Ob-
sah a smysl textu. Individu-
ální styl autora. Podstata 
umělecké literatury – pro-
blematika kýče.  

Osobnostní a sociální vý-
chova (OSV) 
Kreativita. 

KSV: Mediální komunikace. 
Tvorba mediálního  

 
(pokračování na další straně) 

 
(pokračování na další straně) 

(pokračování na další  
straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vlastní literární text vytváří rovněž na základě osvojených poznatků 
z literární teorie, zejména z učiva o literárních druzích a žánrech, o 
struktuře literárního díla 

 při tvorbě textu využívá osvojených poznatků též ze složky jazyko-
vé a slohové 

 proniká do tajemství slov, řeší slovní hříčky 

 vedle textů prozaických (epických a lyrických) se pokouší rovněž o 
texty básnické (psané veršem vázaným i volným), dramatické i fil-
mové 

 v součinnosti s KSV aktivně pracuje v realizačním týmu při vytvá-
ření uměleckých projektů 

 talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, internet; pracují 
v redakci školního časopisu, internetového média; účastní se lite-
rárních, divadelních i filmových soutěží a přehlídek 

Literární pojmy – procvičová-
ní. Výstavba dramatického 
textu. Žákovská tvorba.  
Hry se slovy. 

sdělení. Příprava projek-
tu. Práce v realizačním 
týmu. Výstavba textu. 
Úvaha. 

 

 rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj 
názor doloží ar-
gumenty 

 
 
 
 

 odlišuje literaturu uměleckou a věcnou (populárně-naučnou, 
literaturu faktu, publicistické žánry) 

 definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a funkci; 
orientuje se v základních estetických kvalitách 

 osvojil si zásady správné interpretace uměleckého textu 

 postihuje základní poselství textu, jeho smysl; zamýšlí se nad 
autorským záměrem a vlivem na čtenáře 

 rozlišuje text umělecký od neuměleckého 

 rozlišuje texty umělecky hodnotné a konzumní; porovnává jejich 
vlastnosti a estetické kvality 

 definuje kýč a vysvětluje jeho podstatu; zamýšlí se nad otázkami 
vkusu 

 své názory dokládá přiměřenou argumentací 

 vyhledává a obhajuje humánní a etické poselství textu 

Podstata umělecké literatury – 
problematika kýče. Kniha – 
můj přítel. Co rád čtu. Disku-
se o knihách. Dojmy z četby. 
Čtenářský deník. Interpretace 
různých uměleckých textů; 
zásady interpretace – shrnutí. 
Vztah autor-příjemce. Obsah 
a smysl textu. Individuální styl 
autora. Literární pojmy – pro-
cvičování. 
Formou pozorného čtení a 
čtení praktického, věcného, 
kritického a prožitkového. 

Osobnostní a sociální 
výchova (OSV) 
Morální rozvoj. 

Mediální výchova 
(MEV) 
Receptivní činnosti – 
interpretace vztahu me-
diálních sdělení a reality. 

KSV: Mediální komuni-
kace. Tvorba mediálního 
sdělení. Dialog. Diskuse. 
Debata. Výklad. Úvaha. 
Referát. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje zá-
kladní literární 
druhy a žánry, 
porovná je i je-
jich funkci, 
uvede jejich vý-
razné představi-
tele 

 
 

 rozlišuje literární druhy a žánry 

 porovnává jednotlivé literární druhy a žánry a uvádí jejich typické zna-
ky 

 u literárních druhů porovnává jejich funkci; uvádí jejich využití 
v základních etapách vývoje literatury české i světové a uvádí jejich vý-
značné představitele, a to s důrazem na 20. století; zamýšlí se nad mož-
nostmi využití jednotlivých literárních druhů v současné literatuře 

 u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost využití; uvádí je-
jich využití v základních etapách vývoje literatury české i světové a 
uvádí jejich význačné představitele, a to s důrazem na 20. století 

Literární pojmy – procvičování. Li-
teratura 20. století. Utopická litera-
tura a science-fiction. O divadle. 
Velikáni českého divadla. Vztah au-
tor-příjemce. Individuální styl auto-
ra. Obsah a smysl textu. Interpreta-
ce různých uměleckých textů; zása-
dy interpretace – shrnutí. Dojmy 
z četby. Čtenářský deník. 
Formou čtení a naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a pro-
žitkového. 

KSV: Výstavba 
textu. Úvaha. 

ZSV 

D 
 
 

 uvádí základní 
literární směry a 
jejich výrazné 
představitele 
v české a světo-
vé literatuře 

 
 
 
 
 
 

 uvádí rozhodující vývojové trendy a směry a jejich klíčové představite-
le, související zejména s literárním prostorem evropským, a to se zamě-
řením na 20. století 

 u jednotlivých trendů, směrů a představitelů uvádí rovněž uplatnění 
literárních druhů a žánrů 

 jednotlivé literární trendy a směry rozlišuje po stránce obsahové i for-
mální; uvádí shodné i odlišné cíle a estetické ideály – zaměřuje se 
zejména na literaturu 20. století 

 odlišuje literaturu klasickou a moderní; obojí porovnává, klasifikuje a 
hodnotí 

 projevuje vlastní názor na jednotlivé trendy, směry i autory; předkládá 
příklady svých oblíbených autorů (příp. směrů) a vhodně argumentuje 

 uvádí klíčové mezníky české literatury se zaměřením na 20. století; za-
mýšlí se nad literárními tradicemi českého národa 

 sleduje soudobý literární vývoj 

 při interpretacích textů náležitě využívá svých poznatků o obsahu a 
formě literárního díla, o jeho obsahu a smyslu a o jeho struktuře 

Literatura 20. století. Utopická lite-
ratura a science-fiction. Podoby 
moderní literatury. O divadle. Veli-
káni českého divadla. Vztah autor-
příjemce. Obsah a smysl textu. Do-
jmy z četby. Čtenářský deník. Inter-
pretace různých uměleckých textů; 
zásady interpretace – shrnutí. Lite-
rární pojmy – procvičování. 
Formou čtení a naslouchání prak-
tického, věcného, kritického a pro-
žitkového. 
 
 
 
 

Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 
(MEGS) 
Jsme Evropané. 

KSV: Výstavba 
textu. Úvaha. 

ZSV 

D 

Z 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 porovnává 
různá ztvár-
nění téhož 
námětu 
v literárním, 
dramatickém i 
filmovém 
zpracování 

 
 

 orientuje se v literárních druzích a žánrech 

 u jednotlivých literárních druhů a žánrů uvádí jejich typické znaky; zamýšlí se 
nad možnostmi zpracování látky v literárním, dramatickém a filmovém textu 

 orientuje se ve struktuře literárního díla; má osvojeny základní pojmy plánu 
tematického, kompozičního a jazykového 

 znalost pojmů z tematického plánu demonstruje na odhalování stejných ne-
bo podobných přístupů při ztvárnění díla; uvědomuje si rozdíly; zamýšlí se 
nad autorským záměrem a celkovým smyslem díla 

 využívá své čtenářské gramotnosti z vlastní i povinné četby a z ukázek 
v čítance k zamyšlení nad stejnými nebo podobnými náměty, a to zejména 
v literatuře 20. století; různá ztvárnění porovnává 

 zamýšlí se nad stejnými nebo podobnými náměty v divadle a ve filmu, a to 
na základě vlastních diváckých zkušeností; různá ztvárnění porovnává 

 uvádí příklady nejčastějších námětů v literárním vývoji; u různých způsobů 
jejich ztvárnění uvádí znaky jak společné, tak odlišné 

 odlišuje vážné a komické vyznění díla 

 rozlišuje humor v různých jeho podobách 

 rozlišuje dílo vážné a dílo, jež využívá prvků satiry, ironie, parodie a travestie 

Literatura 20. století. Podo-
by moderní literatury. O 
divadle. Co rád čtu. Dojmy 
z četby. Diskuse o knihách. 
Problematika kýče. Čtenář-
ský deník. Vztah autor-
příjemce. Obsah a smysl 
textu. Individuální styl auto-
ra. Interpretace různých 
uměleckých textů; zásady 
interpretace – shrnutí. Lite-
rární pojmy – procvičování. 
Formou čtení a naslouchání 
praktického, věcného, kri-
tického a prožitkového. 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvis-
lostech (MEGS) 
Jsme Evropané. 

Mediální výchova 
(MEV) 
Receptivní činnosti 
– interpretace vzta-
hu mediálních sdě-
lení a reality. 

KSV: Výstavba tex-
tu. Úvaha. Výklad. 
Diskuse. 

ZSV 

EVV 

EVH 

 vyhledává 
informace 
v různých ty-
pech katalo-
gů, 
v knihovně i 
v dalších in-
formačních 
zdrojích 

 

 samostatně získává informace z různých zdrojů 

 rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informací nespolehlivých 

 zvládá práci s literárními prameny; orientuje se v textech různého žánrového 
zaměření 

 kriticky posuzuje hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 

 porovnává různé možnosti informačních zdrojů (knihoven, internetu, psa-
ných médií, rozhlasu a televize); uvádí přednosti jednotlivých zdrojů v dané 
situaci a vhodně argumentuje 

 řeší složitější případy vyhledávání informací 

(pokračování na další straně) 

Práce s informacemi. Kni-
hovna – práce s katalogy. 
Práce ve školní knihovně. 
Literární příručky a slovníky. 
Internet. Čtenářský deník. 
Vytváření referátu. Kultura 
v Praze. Literatura 
v médiích. 
Formou čtení praktického, 
věcného a kritického, čtení 
jako zdroje informací. 

Mediální výchova 
(MEV) 
Receptivní činnosti 
– interpretace vzta-
hu mediálních sdě-
lení a reality. 

KSV: Mediální ko-
munikace. Tvorba  

(pokračování na další 
straně) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA: KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  při práci s informacemi se aktivně účastní kolektivních úkolů; 
v součinnosti s KSV aktivně pracuje v realizačním týmu při vytvá-
ření projektů 

 orientuje se v různých typech katalogů 

 při práci s různými typy katalogů vyhledává požadované informace; 
ty si třídí, zpracovává, a to i formou počítačovou 

 vytváří si vlastní informační zdroje, rozšiřuje si vlastní knihovnu 
(včetně katalogu); aktivně využívá internetu 

 orientuje se v aktuální nabídce kulturních pořadů, a to zejména 
v Praze 

 mediálního sdělení. Příprava 
projektu. Práce v realizačním 
týmu. Práce s informacemi. 
Odborný styl. Výpisky, výtah. 

JV: Práce s normativními pří-
ručkami. 

IVT 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
odlišuje různé variety národ-
ního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém 
projevu v souladu s komu-
nikační situací 

Žák 
 
- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- prokazuje znalosti základních pojmů jazykovědy 
  (řeč, jazyk, mluva)  
- vnímá jazyk jako systém 
- rozlišuje jazyk spisovný a nespisovný 
- rozlišuje pojmy úzus, norma a kodifikace 
- rozlišuje spisovné a nespisovné útvary nár. jazyka,   
  popíše jejich hlavní znaky 
- různé variety nár. jazyka nejen odlišuje, ale také jich  
  vhodně využívá ve svém jazykovém projevu v rámci     
  prostěsdělovacího stylu, a to funkčně podle cíle   
  projevu a v souladu s komunikační situací 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka, správně    
  posuzuje vhodnost a funkčnost aplikace jednotlivých    
  forem v prostěsdělovacím stylu 
- zvládá pravidla mezilidské komunikace,    
  v konkrétních komunikačních situacích správně  
  posuzuje vhodnost a funkčnost užití spisovných a   
  nespisovných prostředků 

Úvod do studia jazyka: Řeč a jazyk. Mluva. 
Funkce řeči. Jazykový systém, znak. 
Komunikace. Jazykověda a její základní 
disciplíny.  
Úzus, norma, kodifikace. Jazyk spisovný a 
nespisovný. Útvary nespisovného jazyka: 
nářečí, nadnářeční útvary, obecná čeština, 
slang.  
Řeč mluvená a psaná, základní zásady 
mluveného projevu. Představování. Tele-
fonický rozhovor. Nácvik praktické nepro-
fesní konverzace: představování, poděko-
vání, omluva, žádost, stížnost, blahopřání, 
soustrast apod. Psané útvary 
prostěsdělovacího stylu: zpráva a oz-
námení, dopis, telegram, inzerát, teze, 
písemná žádost, omluva, stížnost, poděko-
vání, blahopřání, písemná omluva, písemné 
vyjádření soustrasti.  

 

OSV: Sociální fenomény a 
procesy 
Člověk a svět práce: Profesní 
volba, osobní management 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při analýze vybraných textů 
popíše základní rysy češtiny a 
vysvětlí zákonitosti jejího 
vývoje i současné vývojové 
tendence 

- popíše základní rysy češtiny a jejích jednotlivých    
  útvarů 
- prostředky jednotlivých útvarů vnímá funkčně podle    
  cíle projevu a konkrétní komunikační situace, a to na  
  základě analýzy vybraných textů 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka 
- vnímá spisovný jazyk jako kulturní hodnotu národa 
- správně zhodnotí místo češtiny mezi jazyky, a to i  
  slovanskými 
- zamýšlí se nad současnými vývojovými tendencemi  
  češtiny 

Čeština jako národní jazyk.  
Jazyk spisovný a nespisovný. Útvary 
nespisovného jazyka: nářečí, nadnářeční 
útvary, obecná čeština, slang. Genetická 
příbuznost jazyků. Jazyky indoevropské a 
slovanské. Jazyky neindoevropské. Místo 
češtiny ve skupině jazyků slovanských.  

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: Lokální kulturní 
prostředí v procesu globaliza-
ce, kulturní okruhy ve světě a 
v Evropě – kulturní a jazyková 
rozmanitost 

v mluveném projevu ovládá 
zásady spisovné výslovnosti a 
pro účinné dorozumívání 
vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, 
výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, 
správné frázování) 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu v rámci  
  prostěsdělovacího stylu 
- rozlišuje pojem hláska a foném 
- orientuje se v systému českých samohlásek,    
  dvojhlásek a souhlásek 
- orientuje se v základních disciplínách nauky a  
  zvukové stránce jazyka 
- rozpoznává a správně klade přízvuky, správně     
  frázuje 
- dodržuje vhodné tempo řeči 
- zvládá pravidla spisovné výslovnosti 
- osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve     
  svých projevech 
- rozlišuje zásady a funkčnost spisovné výslovnosti a   
  v projevech spisovných a nespisovných vzhledem   
  k dané komunikační situaci v rámci  
  prostěsdělovacího stylu 
- správně vyslovuje přejatá slova 

Řeč a jazyk. Mluva.  
Zvuková stránka jazyka. Fonetika a fonol-
ogie. Hláska, foném, dvojhláska, slabika; 
písmeno. Mluvidla. Fonetická transkripce. 
Systém českých samohlásek a souhlásek, 
jejich klasifikace podle různých kritérií. 
Přízvuk, takt, větný úsek. Asimilace. Melo-
die a kadence. Ortoepie a ortofonie. Vady 
ve výslovnosti. Hlavní zásady spisovné 
výslovnosti (včetně slov přejatých). 
Řeč mluvená a psaná, základní zásady 
mluveného projevu. 
Nácvik praktické neprofesní konverzace: 
představování, poděkování, omluva, 
žádost, stížnost, blahopřání, soustrast apod.  

 

Cizí jazyky: Výslovnost 
přejatých slov 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném projevu vhodně 
užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu v rámci   
  prostěsdělovacího stylu 
- ovládá a využívá specifické prostředky nejen   
  mluvených projevů, ale i základních prostředků  
  nonverbálních a paralingválních, jež volí podle svého  
  záměru, adresáta a dané komunikační situace, a to  
  v rámci prostěsdělovacího stylu 
- přihlíží k funkci komunikátu a k míře připravenosti,   
  oficiálnosti, formálnosti a veřejnosti komunikace 
- volí přiměřenou komunikační strategii 

Komunikace. Řeč mluvená a psaná, zá-
kladní zásady mluveného projevu. Před-
stavování. Telefonický rozhovor. Nácvik 
praktické neprofesní konverzace: před-
stavování, poděkování, omluva, žádost, 
stížnost, blahopřání, soustrast apod. Stylo-
vé oblasti (sféry). Funkční styly. Slohové 
postupy a slohové útvary. Nonverbální a 
paralingvální prostředky komunikace. 

MEV: Komunikace a spolup-
ráce v týmu, nonverbální a 
paralingvální prostředky 
komunikace 

v písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 
příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností 
grafického členění textu 

- prakticky využívá poznatků o útvarech nár. jazyka, o  
  normě a kodifikaci 
- pravidla pravopisu ovládá i bez použití PČP 
- cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 
- s využitím příruček, zejména PČP, řeší obtížnější  
  pravopisné jevy 
- osvojuje si principy českého pravopisu a nejčastější  
  odchylky od nich 
- v textu identifikuje pravopisnou chybu a opraví ji 
- orientuje se v základních otázkách grafémiky,  
  rozlišuje pojmy písmeno a písmo, prokazuje  
  orientaci v problematice vzniku a užití různých    
  druhů písma 

 

Úzus, norma, kodifikace. Jazyk spisovný a 
nespisovný. Útvary nespisovného jazyka: 
nářečí, nadnářeční útvary, obecná čeština, 
slang.  
Získávání a zpracovávání informací: Jazy-
kové příručky. Internet. Knihovny. 
Úvod do grafémiky – písmeno, písmo, 
pravopisné příručky. Charakter českého 
pravopisu. Psaní i/y ve vyjmenovaných 
slovech a v koncovkách jmen. Psaní i/y ve 
shodě přísudku s podmětem. Psaní pě, 
bě/bje, vě/vje, mě/mně/mne. Psaní předpon s-
/z-. Souhláskové skupiny, délky 
samohlásek, zkratky a značky. Psaní slov 
přejatých. Souhrnný diktát na učivo kvinty. 

Výtvarný obor: Uplatnění vi-
zuálně obrazného vyjádření 
v úrovni smyslové, subjektivní 
a komunikační. Úloha komu-
nikace v uměleckém procesu. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v písemném i mluveném pro-
jevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich funkce 
a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kon-
textu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v da-
ném kontextu 

- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní  
  osobnosti 
- orientuje se ve slohové charakteristice výrazových   
   prostředků prostěsdělovacího stylu 
- osvojil si poznatky o stylistice, slohotvorném    
  procesu, slohotvorných činitelích a slohových    
  postupech a útvarech 
- osvojil si poznatky o stylových oblastech a funkčních    
  stylech 
- osvojil si rysy prostěsdělovacího stylu 
- rozlišuje vlastnosti řeči mluvené a psané 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu v rámci   
  prostěsdělovacího stylu 
- v rámci prostěsdělovacího stylu zvládá útvary   
  mluvené a psané 
- zvládá pravidla mezilidské komunikace; vytváří  
  komunikačně sdělné a vhodné projevy v různých   
  komunikačních situacích 
- poznatků o jazyce a stylu využívá k utváření projevů  
  gramaticky správných, obsahově přiměřených,  
  přehledných, jasných a srozumitelných 
- v mluvených i psaných projevech prostěsdělovacího  
  stylu volí vhodné jazykové prostředky, a to vzhledem  
  k jejich funkci, záměru a komunikační situaci,  
  kontextu a ostatním účastníkům komunikace 
- v mluvených projevech vhodně využívá prostředků  
  verbálních i neverbálních, a to s ohledem na adresáta 
- vysvětluje a odůvodňuje význam slov v konkrétních    
  textech prostěsdělovacího stylu v daném kontextu 
 

Úvod do studia jazyka: Řeč a jazyk. Mluva. 
Funkce řeči. Jazykový systém, znak. 
Komunikace. Jazykověda a její základní 
disciplíny. Slohotvorný proces. Slohotvorní 
činitelé subjektivní a objektivní. Slohové 
postupy a slohové útvary. Stylové oblasti 
(sféry).  
Funkční styly. Rozlišení funkčních stylů 
z hlediska jejich využití. Prostěsdělovací 
styl – obecné poučení, informační slohový 
postup, útvary PSS v přehledu. Řeč 
mluvená a psaná, základní zásady 
mluveného projevu. Představování. Tele-
fonický rozhovor. Nácvik praktické nepro-
fesní konverzace: představování, poděko-
vání, omluva, žádost, stížnost, blahopřání, 
soustrast apod.  

 

OSV: Verbální a neverbální 
komunikace, co vím o svém 
komunikačním chování, 
vnímající komunikace, rozu-
mějící komunikace, re-
spektující komunikace, přesná 
komunikace, pozitivní komu-
nikace, tvořivá komunikace, 
účelově efektivní komunikace 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ve svém projevu uplatňuje 
znalosti tvarosloví a slovot-
vorných a syntaktických prin-
cipů českého jazyka 

- prakticky využívá znalosti tvarosloví a slovotvorných  
  a syntaktických principů českého jazyka v mluvených   
  a psaných útvarech prostěsdělovacího stylu, a to  
  vzhledem k druhu textu, komunikační situaci, funkci  
  komunikátu, k slohotvorným činitelům objektivním   
  a subjektivním a ke komunikační strategii 

Slohotvorný proces. Slohotvorní činitelé 
subjektivní a objektivní. 
Psané útvary prostěsdělovacího stylu. 

 

využívá znalostí o větných 
členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a 
o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému 
vyjádření myšlenky, k účin-
nému dorozumívání, 
logickému strukturování 
výpovědí a k odlišení záměru 
mluvčího 

- prakticky využívá znalostí ze syntaxe v psaných i  
  mluvených útvarech prostěsdělovacího stylu, a to  
  vzhledem k druhu textu, komunikační situaci, funkci  
  komunikátu, k slohotvorným činitelům objektivním  
  a subjektivním a ke komunikační strategii,  
  k účinnému dorozumívání, logickému strukturování  
  výpovědí a k odlišení záměru mluvčího 

Komunikace. Slohotvorný proces. Slohot-
vorní činitelé subjektivní a objektivní. 
Psané útvary prostěsdělovacího stylu 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových 
prostředků češtiny 

- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 
- odlišuje charakter spisovnosti v projevech  
  mluvených a psaných, zejména v rámci  
  prostěsdělovacího stylu 
- osvojil si zásady stylistického hodnocení slov 
- jednotlivé projevy prostěsdělovacího stylu odlišuje  
  z hlediska spisovnosti a nespisovnosti 
- prostředky jednotlivých útvarů nár. jazyka vnímá  
  funkčně podle cíle projevu a konkrétní komunikační  
  situace 
- slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků  
  využívá vhodně a funkčně, a to v mluvených i  
  psaných projevech prostěsdělovacího stylu 

Úvod do studia jazyka: Řeč a jazyk. Mluva. 
Funkce řeči. Jazykový systém, znak. 
Komunikace. Jazykověda a její základní 
disciplíny.  
Úzus, norma, kodifikace. Jazyk spisovný a 
nespisovný. Útvary nespisovného jazyka: 
nářečí, nadnářeční útvary, obecná čeština, 
slang.  
Stylistika. Slohotvorný proces. Slohotvorní 
činitelé subjektivní a objektivní. Stylové 
oblasti (sféry). Funkční styly.  
Řeč mluvená a psaná, základní zásady 
mluveného projevu.  
Nácvik praktické neprofesní konverzace. 
Psané útvary prostěsdělovacího stylu. 

 

LV: Literární komunikace; 
česká literatura období hu-
manismu 

používá různé prostředky tex-
tového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, přeh-
lednosti a logické souvislosti 
sdělení; uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou 
výstavbou textu a rozvíjením 
tématu 

 
- prakticky využívá základů textové syntaxe    
 v mluvených a psaných projevech prostěsdělovacího   
 stylu, a to vzhledem k druhu textu, komunikační   
 situaci, funkci komunikátu, k slohotvorným činitelům  
 objektivním a subjektivním a ke komunikační strategii 

Slohotvorní činitelé subjektivní a objek-
tivní. Stylové oblasti (sféry). Funkční styly.  
Řeč mluvená a psaná, základní zásady 
mluveného projevu.  
Nácvik praktické neprofesní konverzace. 
Psané útvary prostěsdělovacího stylu. 

OSV: Přesná komunikace, 
účelově efektivní komunikace 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při tvorbě vlastního textu 
mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera 
a publikum; rozeznává manip-
ulativní komunikaci a dovede 
se jí bránit 

- v rámci prostěsdělovacího stylu využívá základních  
  principů rétoriky, a to při tvorbě textů mluvených i  
  psaných 
- přihlíží ke slohové charakteristice výrazových  
  prostředků, ke komunikátu a komunikační situaci,  
  k prostředí, účastníkům a jejich rolím; je si vědom  
  funkce komunikátu 
- dodržuje zásady kultivovaného projevu 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu, zvládá  
  pravidla spisovné výslovnosti 
- vytváří projev souvislý, plynulý 
- při mluvených projevech prostěsdělovacího stylu  
  vhodně využívá jejich specifických prostředků a volí  
  je podle svého záměru, adresáta a dané situace 
- svůj projev přizpůsobuje požadavkům oficiálnosti a  
  formálnosti a neoficiálnosti a neformálnosti 
 
 
 
- v rámci prostěsdělovacího stylu volí při komunikaci 
adekvátní komunikační strategie (adresnost, jazykový 
útvar, verbální i neverbální prostředky, přímé i 
nepřímé vyjadřování, jazykovou etiketu), a to 
s ohledem na partnera a publikum 
- pozorně a aktivně naslouchá partnerovi, publiku 
- vůči partnerovi prokazuje vstřícný a chápavý postoj 
- sdělení přijímá s porozuměním a zajímá k nim 
kritický postoj 
- v projevech identifikuje prostředky manipulace, 
brání se jí a kriticky ji hodnotí 
- dodržuje principy zdvořilosti 
 

Komunikace.  
Slohotvorný proces. Slohotvorní činitelé 
subjektivní a objektivní. Stylové oblasti 
(sféry). Funkční styly. Slohové postupy a 
slohové útvary. Jazykové a kompoziční 
prvky slohové výstavby, rozlišení 
funkčních stylů z hlediska jejich využití. 
Prostěsdělovací styl – obecné poučení, in-
formační slohový postup, útvary PSS 
v přehledu.  
Představování. Telefonický rozhovor. 
Nácvik praktické neprofesní konverzace: 
představování, poděkování, omluva, 
žádost, stížnost, blahopřání, soustrast apod. 
Psané útvary prostěsdělovacího stylu: 
zpráva a oznámení, dopis, telegram, in-
zerát, teze, písemná žádost, omluva, 
stížnost, poděkování, blahopřání, písemná 
omluva, písemné vyjádření soustrasti. 

MEV: Manipulativní a 
kooperativní strategie 
OSV: Verbální a neverbální 
komunikace, co vím o svém 
komunikačním chování, 
vnímající komunikace, rozu-
mějící komunikace, re-
spektující komunikace, přesná 
komunikace, pozitivní komu-
nikace, tvořivá komunikace, 
účelově efektivní komunikace 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

posoudí a interpretuje komu-
nikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří 
jeho všestrannou analýzou 

- čte/naslouchá podle potřeb praktického jednání 
- správně porozumí čtenému/slyšenému textu v rámci 
prostěsdělovacího stylu, rozeznává a odlišuje fakta od 
názorů a domněnek 
- rozlišuje zásadní informace od informací nepod-
statných 
- v běžných komunikačních situacích poznává auto-
rovy záměry a zaujímá k nim stanoviska 
- fakta ověřuje pomocí otázek, usiluje o přesnost a 
výstižnost vyjádření 
- vyhledává významy implikované 
- orientuje se v informačních zdrojích, fakta 
vyhledává, třídí a porovnává s původním textem 
- vnímá smysl sdělení a prostředky manipulace 
- prokazuje vstřícný a chápavý postoj vůči partnerovi 
- vhodně argumentuje a využívá prostředků asertivní 
komunikace 
- je schopen sebekritiky 
- vlastní názory vycházející z interpretace textu pod-
poruje jeho všestrannou analýzou  
- pozorně a aktivně naslouchá partnerovi 
- dodržuje principy zdvořilosti 
 

Získávání a zpracovávání informací: Jazy-
kové příručky. Internet. Knihovny. 
Nácvik praktické neprofesní konverzace 
Argumentace, asertivní komunikace. 

LV: Interpretace uměleckého 
textu, smysl uměleckého textu 
MEV: Asertivní a manipula-
tivní komunikace 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

pořizuje z textu výpisky, 
zpracovává výtahy, konspekty 

- při studiu textů se orientuje v jejich obsahu a členění, 
určuje klíčové informace a myšlenky 
- pořizuje z textů výpisky, vytváří základní teze textu, 
osnovu 
- obsah textu zaznamenává formou výtahu, konspektu 
- orientuje se v obsahu textu, rejstříku, anotaci a re-
sumé 
- nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a 
vyvozuje z nich závěry 

Jazykové a kompoziční prvky slohové 
výstavby. Členění textu. Úvod do 
grafémiky – písmeno, písmo, pravopisné 
příručky. 
Výtah, konspekt. Obsah, rejstřík, anotace, 
resumé. 

Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Výtah, 
konspekt odborného obo-
rového textu 

efektivně a samostatně 
využívá různých informačních 
zdrojů (slovníky, encyklope-
die, internet) 

- využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 
- čte s porozuměním, aktivně, prokazuje selektivní 
pozornost při vyhledávacím čtení 
- zvládá praktické čtení instrukcí a pravidel 
- orientuje se v textu a jeho členění 
- analyzuje fakta a hodnotí je, třídí a vyvozuje z nich 
závěry 
- efektivně a samostatně využívá různých in-
formačních zdrojů, zvládá práce s jazykovými prame-
ny a s texty různého zaměření 
- je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 
- orientuje se v knihovnách a v jednotlivých typech 
katalogů 
- zvládá práci s internetem, slovníky a encyklopediemi 
- informací získaných v odborném textu dovede 
využít k práci s jinými druhy textů 

Získávání a zpracovávání informací: Jazy-
kové příručky. Internet. Knihovny. 

 

LV: Sekundární literatura. 
Knihovny, slovníky, internet 
při práci s literárním textem 
 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – literární komunikace 

Ročník: KVINTA 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a přesahy v RVP 



 109 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
rozliší umělecký text od 
neuměleckého, nalezne jevy, 
které činí text uměleckým 

Žák 
- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- v textech od starověku po konec 18. století rozlišuje 
literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek díla 
- vnímá estetické ztvárnění skutečnosti, vč. estetického 
ozvláštnění textu jazykovými prostředky 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět, 
funkce, literárněvědné pojmy a termíny 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- rozliší text literárněteoretický, literárněhistorický a 
literárněkritický, a to v literatuře od starověku do 
konce 18. století 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání  
- dovede využít poznatků z jiných disciplín, pod-
statných pro porozumění textu 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí; je schopen text přeinterpretovat 
- postihuje poselství textu od starověku po konec 18. 
století, postihuje jeho význam a smysl 
- zvládá výklad a vlastní interpretaci textu od 
starověku po konec 18. století 
- vnímá literární dílo jako znak, vnímá estetický účinek 
konkrétních dílčích znaků 

Nejstarší slovesné projevy. Počátky psané 
literatury – starověké mimoevropské litera-

tury (Mezopotámie, Egypt, hebrejské 
písemnictví Persie, Indie, Čína) 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, 
jakým způsobem se reálný svět 
promítá do literárního textu, 
jaký vliv může mít svět fikce 
na myšlení a jednání reálných 
lidí 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce, orientuje se v estetických kvalitách 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- rozlišuje svět fikční a reálný 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- chápe rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním 
ztvárněním v textech od starověku po konec 18. 
století; vysvětlí způsob, jakým se reálný svět promítá 
do díla 
- postihuje poselství textu od starověku po konec 18. 
století, jeho význam a smysl, odhaluje záměr autora 
- postihuje způsoby estetického ztvárnění reálného 
světa, a to včetně estetického ozvláštnění textu jazy-
kovými prostředky 
- vnímá estetický účinek díla od starověku po konec 
18. století 
- vnímá specifické znaky díla od starověku po konec 
18. století 
- vysvětlí, jaký vliv může mít fikční svět na svět reálný, 
zejména na myšlení a jednání lidí v dané době, tedy od 
starověku po konec 18. století 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- své názory a dojmy konfrontuje s názory ostatních 

Antické základy evropské literatury – 
Řecko. Období archaické, attické, he-
lénistické (Homér, lyrika, Ezop drama, 

naučná próza) 

MEV: Uživatelé 



 111 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

na konkrétních příkladech 
popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní 
jejich funkci v textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- osvojil si rozdíly mezi poezií a prózou 
- uvědomuje si motivaci užití forem poezie a prózy 
v textech dramatických, a to v textech od starověku 
po konec 18. století 
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby básnického díla 
- uceleně reprodukuje přečtený/slyšený básnický text 
od starověku po konec 18. století 
- vnímá a popisuje básnické jazykové prostředky, 
vnímá motivaci jejich užití a jejich funkci v textu od 
starověku po konec 18. století 
- odhaluje zamýšlený estetický účinek nalezeného 
básnického prostředku v textech od starověku po 
konec 18. století 
- odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 
- identifikuje v textu figury a tropy a postihne jejich 
funkci 
- rozliší verš a sloku, identifikuje jejich nejběžnější 
typy 
- rozpozná specifické grafické uspořádání básně 
- rozliší verš vázaný a volný 
- identifikuje výskyt hláskové instrumentace v textu 
- určí rýmové schéma a typy rýmu, vnímá funkci rýmu 
- osvojil si zásady správné interpretace textu 
- postihuje poselství textu, zamýšlí se nad autorským 
záměrem a vlivem na čtenáře, a to v textech od 
starověku po konec 18. století 

Antické základy evropské literatury – Řím. 
Období staré, klasické, postklasické (Plau-
tus, Vergilius, Ovidius, Tacitus, sv. Augus-

tin) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech  
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby epického díla 
- rozlišuje a specifikuje jednotky vyprávění: orientuje 
se v časoprostorových vztazích, rozlišuje autora, 
vypravěče, postavy, příp. adresáta a čtenáře; posoudí 
jejich funkci v textu a motivaci jejich užití, a to vše 
v textech od starověku po konec 18. století 
- vnímá autorský postoj a záměr 
- vnímá vztahy v přenosu textu mezi autorem a 
čtenářem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem 
textu, a to v textech od starověku po konec 18. století 
- zhodnotí účinek jednotek vyprávění na vnímatele 
v textech od starověku po konec 18. století 

Literatura ve středověku – Evropa 
(církevní prostředí, literatura v národních 

jazycích: šlechtická a měšťanská literatura). 
Orient 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozezná typy promluv a 
vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním 
textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- uvědomuje si rozdíl mezi diskursem a příběhem 
- uvědomuje si rozdíl mezi fikčním a reálným světem 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- orientuje se v principech kompoziční výstavby textu 
- rozliší autora, vypravěče, postavy, příp. adresáta a 
čtenáře; posoudí jejich funkci v textu od starověku po 
konec 18. století 
- specifikuje vypravěče/postavy 
- identifikuje úhel pohledu/perspektivu, z něhož/z níž 
je vyprávěno 
- rozezná typy promluv (přímou řeč, nepřímou řeč, 
nevlastní přímou řeč a polopřímou řeč) 
- rozezná vyprávěcí způsoby, monolog od dialogu 
- zhodnotí estetický účinek daného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu na vnímatele 
- zamýšlí se nad funkcí aplikovaného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu v konkrétním textu 

Počátky písemnictví u nás – staroslověnské 
písemnictví; přechod od staroslověnského 
písemnictví k latinskému; převaha latiny a 
pronikání češtiny; vznik česky psané litera-

tury 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při interpretaci literárního tex-
tu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si literárněvědné pojmy a termíny 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- přiřadí k textu patřičný literární druh a žánr 
- na základě textu z vývoje literatury od starověku do 
konce 18. století identifikuje charakteristické rysy 
literárních druhů a žánrů 
- porovná texty téhož literárního druhu/žánru ve 
vývoji literatury od starověku po konec 18. století 
- orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji 
popsat 
- identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové 
- postihne základní poselství textu, jeho smysl a prav-
děpodobný autorský záměr 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 

Starší česká literatura – pokračování. Ob-
dobí od nástupu Lucemburků do sed-

mdesátých let 15. století (literatura doby 
lucemburské, předhusitská a husitská litera-

tura 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

identifikuje využití jednoho 
textu v textu jiném (intertex-
tovost) a objasní jeho funkci a 
účinek na čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- orientuje se ve struktuře literárního díla 
- rozpozná v textu od starověku po konec 18. století 
využití jiného textu a odhalí a objasní jeho funkci a 
účinek na vnímatele 
- v textu od starověku po konec 18. století identifikuje 
kontext, vliv a způsoby mezitextového navazování a 
mezitextové komunikace (motto, citát, aluzi) 
- v textu od starověku po konec 18. století rozlišuje 
žánry založené na mezitextovém navazování (parodii, 
travestii, plagiát) 
- v textu od starověku po konec 18. století rozlišuje 
hraniční rysy textu – rozliší předmluvu, doslov, 
nadpis, poznámku, ilustraci, obálku, autorský komen-
tář, recenzi aj. od vlastního textu, rozezná metatext 

Renesance a baroko v evropské literatuře – 
renesance, humanismus, reformace (Itálie, 
Francie, Španělsko Anglie). Baroko. Dílo 

W. Shakespeara 

MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, po-
rovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace tex-
tu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- postihne smysl textu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- prokáže pochopení skutečnosti, že literární interpre-
tace nemusí být jednoznačná 
- připustí více než jedno interpretační pojetí, pokud se 
nabízené varianty opírají o text 
- uvědomuje si, že interpretační volnost nelze 
směšovat s naprostým zanedbáním podstatných 
náležitostí správné interpretace 
- vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací 
téhož textu od starověku po konec 18. století 
- různé interpretace téhož textu od starověku po 
konec 18. století porovná a zhodnotí, případné dezin-
terpretace textu odhalí  

Renesance a humanismus u nás – počátky a 
rozkvět humanismu, proud národní a 

latinský. Pobělohorská literatura v období 
baroka 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší texty spadající do oblas-
ti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního 
braku a svůj názor argu-
mentačně zdůvodní 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty od starověku po konec 18. století 
- osvojil si poznatky o umělecké literatuře, jejím 
poslání a jejích funkcích 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek textu 
- vnímá poselství textu, jeho smysl 
- vnímá a hodnotí autorský záměr, vnímá vztah autora 
a čtenáře, obsahu a smyslu textu 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- rozlišuje literaturu vážnou, středního proudu a braku 
- definuje kýč, vysvětlí jeho podstatu a podoby; 
zamýšlí se nad otázkami vkusu 
- v daném textu od starověku po konec 18. století 
rozpozná případné prvky kýče, červené knihovny, 
podbízivosti, laciného efektu 
- argumentačně zdůvodní svůj názor ohledně rozlišení 
literatury umělecké a neumělecké, literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku 
- vnímá a obhajuje humánní a etické poselství 
literárního textu od starověku po konec 18. století 

Klasicismus – klasicistické drama. 
Osvícenství. 

MEV: Média a mediální 
produkce 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

samostatně interpretuje dra-
matické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

- prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 
- vnímá estetický účinek dramatického, filmového a 
televizního díla, které zpracovává umělecký text, 
vzniknuvší od starověku po konec 18. století 
- vnímá rozdíl mezi realitou a jejím ztvárněním v díle 
- vnímá specifické znaky díla 
- na základě pečlivého pozorného 
čtení/naslouchání/pozorování formuluje své dojmy; 
vyjadřuje k dílu vlastní postoj 
- osvojil si zásady interpretace literárního, divadelního 
a filmového díla 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- formuluje základní poselství díla, jeho smysl  
- vnímá autorský záměr, vnímá vztah autora/autorů a 
vnímatele díla 
- dramatické, filmové a televizní zpracování literárního 
díla, vzniknuvšího od starověku po konec 18. století, 
samostatně interpretuje 
- zamýšlí se nad vhodností a možnostmi dra-
matického, filmového a televizního zpracování 
literárních děl, vzniknuvších od starověku po konec 
18. století 
- rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 
- využívá svých poznatků z literární teorie, z vývoje 
literatury od starověku po konec 18. století a své 
vlastní čtenářské gramotnosti a zkušeností 
z divadelních a filmových představení k zamyšlení nad 
konkrétním zpracováním literárního díla; různá 
zpracování porovnává 

Preromantismus, sentimentalismus; Sturm 
und Drang 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vystihne podstatné rysy zá-
kladních period vývoje české i 
světové literatury, význam-
ných uměleckých směrů, 
uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje 
jejich přínos pro vývoj litera-
tury a literárního myšlení 

- porovnává jednotlivé literární druhy a žánry, uvádí 
jejich typické znaky; u literárních druhů porovnává 
jejich funkci, uvádí jejich využití v jednotlivých eta-
pách vývoje literatury od starověku po konec 18. 
století; uvádí jejich význačné představitele 
- u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost 
využití; uvádí jejich využití v jednotlivých etapách 
vývoje literatury od starověku po konec 18. století; 
uvádí jejich význačné představitele 
- osvojil si funkce periodizace literatury 
- vnímá vývoj světové literatury od starověku po 
konec 18. století v kontextu dobového myšlení, umění 
a kultury 
- vnímá vývoj české literatury od středověku po konec 
18. století v kontextu dobového myšlení, umění a kul-
tury 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
světové literatury od starověku po konec 18. století, 
uvede významné umělecké směry a hnutí a jejich 
představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů světové literatury od 
starověku po konec 18. století pro vývoj literatury a 
literárního myšlení 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
české literatury od středověku po konec 18. století, 
uvede významné umělecké směry a hnutí a jejich 
představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů české literatury od 
středověku po konec 18. století pro vývoj literatury a 
literárního myšlení 

České národní obrození – charakteristika 
jednotlivých období. První a druhé období 

VMEGS: Žijeme v Evropě 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vysvětlí specifičnost vývoje 
české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury 
světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich 
příčiny) 

- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- orientuje se v podstatných rysech základních period 
vývoje české a světové literatury od středověku po 
konec 18. století 
- orientuje se v hlavních směrech, hnutích a před-
stavitelích české a světové literatury od středověku po 
konec 18. století 
- prokáže přehled o vývojovém kontextu české a 
světové literatury od středověku po konec 18. století 
- rozeznává, charakterizuje a interpretuje tematický a 
výrazový přínos velkých autorských osobností české a 
světové literatury od středověku po konec 18. století 
- odhadne přibližné dobové zasazení českého díla od 
středověku po konec 18. století na základě textových 
reálií a stylových či strukturních rysů 
- vysvětlí specifičnost české literatury od středověku 
po konec 18. století 
- specifičnost české literatury od středověku po konec 
18. století vyloží v kontextu literatury světové (z 
hlediska vzájemné inspirace, příbuznosti, odlišnosti a 
jejich příčin) 

J. Dobrovský, J. Jungmann. Vybrané 
ukázky z děl básníků a prozaiků tohoto 

období. Spor o Rukopisy 

OSV: Žijeme v Evropě 
Multikulturní výchova 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

tvořivě využívá informací z 
odborné literatury, internetu, 
tisku a z dalších zdrojů, 
kriticky je třídí a vyhodnocuje 

- samostatně získává informace z různých zdrojů, a to 
z odborné literatury, internetu, tisku aj. 
- rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informa-
cí nespolehlivých 
- zvládá práci s literárními prameny; orientuje se 
v textech různého žánrového zaměření 
- hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 
posuzuje 
- porovnává různé možnosti informačních zdrojů a 
tvořivě jich využívá; získané informace kriticky třídí a 
vyhodnocuje 
- vytváří si vlastní informační zdroje 

 

MEV: Role médií 
v moderních dějinách – kon-
tinuální využívání tradičních a 

digitálních médií 

získané schopnosti a doved-
nosti tvořivě využívá v 
produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální 
styl 

- osvojené poznatky a získané schopnosti a dovednos-
ti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 
- ujasní si svůj záměr, uvědomuje si estetickou složku 
textu, ohlíží se na potencionálního příjemce 
- snaží se o originalitu a osobitost; do textu vkládá 
svoje vlastní postoje, názory, dojmy; snaží se, aby text 
byl odrazem jeho osobnosti 
- pokouší se o texty prozaické, básnické i dramatické 
- talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, 
internet, své texty prezentují na různých soutěžích a 
přehlídkách 

 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti; Spolupráce 
a soutěž 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
odlišuje různé variety národ-
ního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém 
projevu v souladu s komu-
nikační situací 

Žák 
 
- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- rozlišuje jazyk spisovný a nespisovný 
- rozlišuje spisovné a nespisovné útvary nár. jazyka 
- různé variety nár. jazyka nejen odlišuje, ale také jich 
vhodně využívá ve svém jazykovém projevu v rámci 
publicistického stylu, a to funkčně podle cíle projevu a 
v souladu s komunikační situací 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka, správně 
posuzuje vhodnost a funkčnost aplikace jednotlivých 
forem v publicistickém stylu 
- vysvětlí pojem slovní zásoba, pojmenování a slovo; 
pojmenovává správně způsoby obohacování slovní 
zásoby 
- správně posuzuje vhodnost a funkčnost užití spisov-
ných a nespisovných prostředků 
 
 
 
 

Jazykověda a její disciplíny (shrnutí učiva 
kvinty). Lexikologie: Předmět a discipliny 
oboru. Význam pojmenování, druhy poj-
menování podle stylistické platnosti. Slovní 
zásoba, její rozsah, proměny a oboha-
cování. Způsoby pojmenování (složené 
pojmenování, sousloví, univerbizace a mul-
tiverbizace, frazeologismy, rčení, pořekadla 
a přísloví).  
Publicistický styl – útvary, žánrové ro-
zlišení, publicistika psaná a mluvená, 
kompozice a jazykové prostředky, analýza 
textů. 

MEV 
 

při analýze vybraných textů 
popíše základní rysy češtiny a 
vysvětlí zákonitosti jejího 
vývoje i současné vývojové 
tendence 

- orientuje se v jednotlivých útvarech nár. jazyka  
-prostředky jednotlivých útvarů vnímá funkčně podle 
cíle projevu a konkrétní komunikační situace, a to na 
základě analýzy vybraných, zejména publicistických 
textů 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka 
- zamýšlí se nad současnými vývojovými tendencemi 
češtiny, a to především v rámci publicistického stylu 

Útvary národního jazyka (shrnutí učiva 
z kvinty). Kompozice a jazykové 
prostředky publicistického textu, analýza 
textů. Zpráva, analytický článek (tj. výklad 
a/nebo úvaha publicistického rázu). 

MEV 
LV: Publicistika a novinářství 
v české literatuře 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném projevu ovládá 
zásady spisovné výslovnosti a 
pro účinné dorozumívání 
vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, 
výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, 
správné frázování) 

- aplikuje poznatky o zvukové stránce jazyka na 
mluvené publicistické útvary 
- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
v publicistice 
- rozlišuje zásady a funkčnost spisovné výslovnosti 
v projevech spisovných a nespisovných vzhledem 
k dané komunikační situaci v rámci publicistického 
stylu 
- správně vyslovuje přejatá slova a cizí vlastní jména 

Publicistika psaná a mluvená. Hlavní zá-
sady správné výslovnosti (shrnutí učiva 
kvinty). 

 

v mluveném projevu vhodně 
užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

- aplikuje poznatky o neverbální komunikaci na 
mluvené publicistické útvary, a to v projevech jak 
vysoce oficiálních, tak bezprostředních 
- ovládá a využívá specifické prostředky nonverbální a 
paralingvální, jež volí podle svého záměru, adresáta a 
dané komunikační situace, a to v rámci mluvených 
publicistických útvarů 
- přihlíží k funkci komunikátu a k míře připravenosti, 
oficiálnosti, formálnosti a veřejnosti komunikace 
- volí přiměřenou komunikační strategii 

Publicistika psaná a mluvená, praktická 
cvičení. 

MEV: Mediální komunikace, 
rétorika v mediální komu-
nikaci 

v písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 
příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností 
grafického členění textu 

- prakticky využívá poznatků o útvarech nár. jazyka, o 
normě a kodifikaci 
- pravidla pravopisu ovládá i bez použití PČP 
- cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 
- s využitím příruček řeší obtížnější pravopisné jevy 
- osvojuje si principy českého pravopisu a nejčastější 
odchylky od nich 
- v textu identifikuje pravopisnou chybu a opraví ji  

Psaní velkých písmen. Interpunkční čárka 
ve větě jednoduché. Hranice slov v písmu 
(spojovník, dělení slov, psaní složených 
přídavných jmen a spřežek). Opakování a 
procvičování látky sexty v diktátech a 
cvičeních. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v písemném i mluveném pro-
jevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich funkce 
a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kon-
textu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v da-
ném kontextu 

- vnímá jazyk jako systém 
- vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní 
osobnosti 
- vysvětlí pojem slovní zásoba 
- rozlišuje pojmenování a slovo; osvojil si způsoby 
pojmenování, význam a druhy pojmenování podle 
stylistické platnosti a podle významu 
- zvládá přenášení pojmenování a jeho typy 
- pojmenovává správně způsoby obohacování slovní 
zásoby 
- osvojil si způsoby tvoření slov, zvládá slovotvorný 
rozbor slova 
- zvládá morfematický rozbor slov 
- osvojil si významové vztahy mezi slovy 
- orientuje se ve slohové charakteristice výrazových 
prostředků publicistického stylu 
- osvojil si rysy publicistického stylu 
- rozlišuje vlastnosti textů publicistiky psané a 
mluvené 
- poznatků o jazyce a stylu využívá k utváření projevů 
gramaticky správných, obsahově přiměřených, přeh-
ledných, jasných a srozumitelných 
- v psaných i mluvených projevech publicistického 
stylu volí vhodné jazykové prostředky, a to vzhledem 
k jejich funkci, záměru a komunikační situaci, kontex-
tu a ostatním účastníkům komunikace 
- vysvětluje a odůvodňuje význam slov v konkrétních 
textech publicistického stylu v daném kontextu 
- osvojil si základní slovníky a práci s nimi 
 
 
 
 
 publicistického stylu 
 

Lexikologie: Pojmenování a slovo. 
Způsoby pojmenování (složené pojmeno-
vání, sousloví, univerbizace a multiverbi-
zace, frazeologismy, rčení, pořekadla a 
přísloví). Význam pojmenování, druhy 
pojmenování podle stylistické platnosti. 
Druhy pojmenování podle významu 
(víceznačnost, souzvučnost, souznačnost). 
Přenášení pojmenování a jeho typy (meta-
fora, metonymie, synekdocha). Slovní zá-
soba, její rozsah, proměny a obohacování. 
Slovníky a práce s nimi. Sémantická 
cvičení. Slovotvorná a morfémová stavba 
slova. Slovní čeleď. Odvozování. Skládání 
a zkracování, slovotvorný a morfematický 
rozbor. Písemná slohová práce – fejeton. 
Reportáž (fakultativní písemná slohová 
práce nebo projekt). 

 

MEV 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ve svém projevu uplatňuje 
znalosti tvarosloví a slovot-
vorných a syntaktických prin-
cipů českého jazyka 

- osvojil si základní terminologii tvarosloví 
- orientuje se v tvarosloví formálním i funkčním 
- vymezuje slovní druhy; osvojil si kritéria jejich vyme-
zení 
- osvojil si gramatické kategorie jmen a sloves 
- zvládl zásadní problematické tvaroslovné jevy 
- osvojených tvaroslovných a slovotvorných poznatků 
využívá v mluvených a psaných útvarech, a to zejména 
publicistického stylu, přihlížeje k druhu textu, komu-
nikační situaci, funkci komunikátu, k slohotvorným 
činitelům objektivním a subjektivním a ke komu-
nikační strategii 
- prakticky využívá znalosti syntaktických principů 
českého jazyka v mluvených a psaných útvarech pub-
licistického stylu, a to vzhledem k druhu textu, komu-
nikační situaci, funkci komunikátu, k slohotvorným 
činitelům objektivním a subjektivním a ke komu-
nikační strategii 

Tvarosloví: Základní terminologie. Formá-
lní a funkční tvarosloví. Slovní druhy a 
kritéria jejich vymezení. Mluvnické kate-
gorie jmen. Mluvnické kategorie sloves. 
Opakování formálního tvarosloví. Prob-
lematické jevy (dubletní koncovky, přechá-
zení slov k jiným vzorům). 
Pravopis: Psaní velkých písmen. Inter-
punkční čárka ve větě jednoduché. Hranice 
slov v písmu (spojovník, dělení slov, psaní 
složených přídavných jmen a spřežek). 
Opakování a procvičování látky sexty v 
diktátech a cvičeních. 
 

KSV: Publicistika psaná a 
mluvená. 
Zpráva, analytický článek (tj. 
výklad a/nebo úvaha publicis-
tického rázu). Fejeton. 
Písemná slohová práce – 
fejeton. Reportáž (fakultativní 
písemná slohová práce nebo 
projekt) 

 

využívá znalostí o větných 
členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a 
o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému 
vyjádření myšlenky, k účin-
nému dorozumívání, 
logickému strukturování 
výpovědí a k odlišení záměru 
mluvčího 

- prakticky využívá znalostí ze syntaxe v psaných i 
mluvených útvarech publicistického stylu, a to 
vzhledem k druhu textu, komunikační situaci, funkci 
komunikátu, k slohotvorným činitelům objektivním a 
subjektivním a ke komunikační strategii, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a 
k odlišení záměru mluvčího 

Publicistika psaná a mluvená. Kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů. Zpráva, 
analytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu). Fejeton. Písemná 
slohová práce – fejeton. Reportáž (fakulta-
tivní písemná slohová práce nebo projekt). 

MEV 
ZSV 
KSV: Komunikační podstata 
jazyka, každodenní verbální 
komunikace; specifické 
komunikační dovednosti – 
dialog 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových 
prostředků češtiny 

- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 
- ovládá stylistické hodnocení slov 
- v rámci publicistického stylu vnímá prostředky nár. 
jazyka funkčně podle cíle projevu a konkrétní komu-
nikační situace 
- slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků 
využívá vhodně a funkčně, a to v psaných i mluvených 
projevech publicistického stylu 
- odlišuje charakter spisovnosti v projevech psaných a 
mluvených, a to v rámci publicistického stylu 
- vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní 
osobnosti 
 

Jazykověda a její disciplíny (shrnutí učiva 
kvinty). Význam pojmenování, druhy poj-
menování podle stylistické platnosti. Publi-
cistika psaná a mluvená. Kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů. Zpráva, 
analytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu). Fejeton. Písemná 
slohová práce – fejeton. Reportáž (fakulta-
tivní písemná slohová práce nebo projekt). 

 

používá různé prostředky tex-
tového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, přeh-
lednosti a logické souvislosti 
sdělení; uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou 
výstavbou textu a rozvíjením 
tématu 

- prakticky využívá základních poznatků z textové syn-
taxe v psaných i mluvených projevech publicistického 
stylu, a to vzhledem k druhu textu, komunikační situ-
aci, funkci komunikátu, k slohotvorným činitelům ob-
jektivním a subjektivním a ke komunikační strategii 

Publicistika psaná a mluvená. Zpráva, ana-
lytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu). Písemná slohová 
práce – fejeton. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při tvorbě vlastního textu 
mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera 
a publikum; rozeznává manip-
ulativní komunikaci a dovede 
se jí bránit 

- v rámci publicistického stylu využívá základních 
principů rétoriky, a to při tvorbě textů mluvených i 
psaných 
- v rámci publicistického stylu přihlíží ke slohové 
charakteristice výrazových prostředků, ke komunikátu 
a komunikační situaci, k prostředí, účastníkům a jejich 
rolím; je si vědom funkce komunikátu 
- dodržuje zásady kultivovaného projevu 
- při mluvených projevech publicistického stylu vhod-
ně využívá jejich specifických prostředků a volí je po-
dle svého záměru, adresáta a dané situace  
-v rámci publicistického stylu zvládá mluvený projev, 
v něm aplikuje poznatky z pravidel spisovné výslov-
nosti 
- vytváří souvislý, plynulý publicistický mluvený projev 
 
 
- v rámci publicistického stylu volí při komunikaci ad-
ekvátní komunikační strategie (adresnost, jazykový 
útvar, verbální, příp. neverbální prostředky, nepřímé a 
přímé vyjadřování, jazykovou etiketu), a to s ohledem 
na partnera a publikum 
- vnímá smysl sdělení, rozeznává záměr autora 
- rozeznává efektivní a korektní a nekorektní komu-
nikaci 
- orientuje se v masmédiích; mediální sdělení přijímá 
s porozuměním, zaujímá k nim vlastní kritický postoj 
- brání se mediální manipulaci 
- v publicistickém projevu identifikuje prostředky ma-
nipulace 

Publicistika psaná a mluvená. Zpráva, ana-
lytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu). Písemná slohová 
práce – fejeton. Ortoepie (shrnutí učiva 
kvinty). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicistika psaná a mluvená. Kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů. Zpráva, 
analytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu). Mediální komu-
nikace, masmédia, manipulace. 

MEV: Co ovlivňuje činnost 
médií, jaký mají média vliv, 
zvyšování mediální 
gramotnosti 
ZSV: Manipulace 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

posoudí a interpretuje komu-
nikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří 
jeho všestrannou analýzou 

- správně porozumí čtenému/slyšenému publicis-
tickému textu, rozeznává a odlišuje fakta od názorů a 
domněnek 
- rozlišuje zásadní informace od informací nepod-
statných 
- v publicistických projevech poznává autorovy zá-
měry a zaujímá k nim stanoviska 
- vyhledává významy implikované 
- orientuje se v informačních zdrojích, v jednotlivých 
médiích; fakta vyhledává, třídí a porovnává 
s původním publicistickým textem 
- vnímá smysl sdělení a prostředky mediální manipu-
lace 
- své názory a tvrzení vycházející z interpretace publi-
cistického textu podporuje jeho všestrannou analýzou 

Publicistika psaná a mluvená. Kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů. Zpráva, 
analytický článek (tj. výklad a/nebo úvaha 
publicistického rázu).  

MEV: Teorie komunikace, 
mediální komunikace, masmé-
dia, manipulace. 
LV: Práce s informacemi, in-
formační katalogy, internet;  
publicistika a novinářství 
v české literatuře 

pořizuje z textu výpisky, 
zpracovává výtahy, konspekty 

- při studiu textů, zejména publicistických, se orientuje 
v jejich obsahu a členění, určuje klíčové informace a 
myšlenky 
- pořizuje z textů výpisky, vytváří základní teze textu, 
osnovu 
- obsah publicistického textu zaznamenává formou 
výtahu, konspektu 
- nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a 
vyvozuje z nich závěry 

Analýza publicistických textů. Výtah, kon-
spekt. 

LV: Publicistika a novinářství 
v české literatuře 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

efektivně a samostatně 
využívá různých informačních 
zdrojů (slovníky, encyklope-
die, internet) 

- využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 
- čte s porozuměním, aktivně, prokazuje selektivní 
pozornost při vyhledávacím čtení, a to zejména při 
práci s publicistickými texty 
- orientuje se v publicistickém textu a jeho členění 
- využívá jednotlivých druhů médií jako informačních 
zdrojů a pramenů k tvorbě vlastních publicistických 
textů 
- analyzuje fakta a hodnotí je, třídí a vyvozuje z nich 
závěry 
- efektivně a samostatně využívá různých in-
formačních zdrojů, převážně mediálních 
- je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat, 
a to zejména v jednotlivých typech médií 
- informací v odborném textu dovede využít k práci 
s jinými, zejména publicistickými druhy textů 

Publicistický styl – základní poučení.  
Kompozice a jazykové prostředky, analýza 
textů. Zpráva, analytický článek (tj. výklad 
a/nebo úvaha publicistického rázu). 
Fejeton. Písemná slohová práce – fejeton. 
Reportáž (fakultativní písemná slohová 
práce nebo projekt). Slovníky a práce 
s nimi. Práce s informacemi, knihovna, in-
ternet. 

LV: Knihovna; katalogy; pub-
licistika a novinářství v české 
literatuře 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
rozliší umělecký text od 
neuměleckého, nalezne jevy, 
které činí text uměleckým 

Žák 
- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek díla 
- vnímá estetické ztvárnění skutečnosti, vč. estetického 
ozvláštnění textu jazykovými prostředky 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět, 
funkce, literárněvědné pojmy a termíny 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- rozliší text literárněteoretický, literárněhistorický a 
literárněkritický, a to v české a světové literatuře 19. 
století 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání  
- dovede využít poznatků z jiných disciplín, pod-
statných pro porozumění textu 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí; je schopen text přeinterpretovat 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, postihuje jeho význam a smysl 
- zvládá výklad a vlastní interpretaci textu české a 
světové literatury 19. století 
- vnímá literární dílo jako znak, vnímá estetický účinek 
konkrétních dílčích znaků 

Romantismus ve světové literatuře – ideály 
znaky. Počátky romantismu v Německu a 
v Anglii. Rozmach romantismu: Anglie, 

Francie. 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, 
jakým způsobem se reálný svět 
promítá do literárního textu, 
jaký vliv může mít svět fikce 
na myšlení a jednání reálných 
lidí 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce, orientuje se v estetických kvalitách 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- rozlišuje svět fikční a reálný 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- chápe rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním 
ztvárněním v textech české a světové literatury 19. 
století; vysvětlí způsob, jakým se reálný svět promítá 
do díla 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, jeho význam a smysl, odhaluje záměr auto-
ra 
- postihuje způsoby estetického ztvárnění reálného 
světa, a to včetně estetického ozvláštnění textu jazy-
kovými prostředky 
- vnímá estetický účinek díla české a světové literatury 
19. století 
- vnímá specifické znaky díla české a světové literatury 
19. století 
- vysvětlí, jaký vliv může mít fikční svět na svět reálný, 
zejména na myšlení a jednání lidí v průběhu celého 19. 
století, a to od romantismu až po modernu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- své názory a dojmy konfrontuje s názory ostatních 

Romantismus ve světové literatuře: 
Německo, Rusko Polsko. 

MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

na konkrétních příkladech 
popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní 
jejich funkci v textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- osvojil si rozdíly mezi poezií a prózou 
- uvědomuje si motivaci užití forem poezie a prózy 
v textech dramatických, a to v textech české a světové 
literatury 19. století 
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby básnického díla světových i 
českých literárních proudů a směrů 19. století, a to od 
romantismu po modernu 
- uceleně reprodukuje přečtený/slyšený básnický text 
české a světové literatury 19. století 
- vnímá a popisuje básnické jazykové prostředky, 
vnímá motivaci jejich užití a jejich funkci v textu 
v jednotlivých proudech a směrech české a světové 
literatury 19. století 
- odhaluje zamýšlený estetický účinek nalezeného 
básnického prostředku v textech literatury 19. století 
- odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 
- identifikuje v textu figury a tropy a postihne jejich 
funkci 
- rozliší verš a sloku, identifikuje jejich nejběžnější 
typy 
- rozpozná specifické grafické uspořádání básně 
- rozliší verš vázaný a volný; odlišuje poezii tradiční a 
moderní 
- identifikuje výskyt hláskové instrumentace v textu 
- určí rýmové schéma a typy rýmu, vnímá funkci rýmu 
- osvojil si zásady správné interpretace textu 
- postihuje poselství textu, zamýšlí se nad autorským 
záměrem a vlivem na čtenáře, a to v textech proudů a 
směrů české a světové literatury 19. století 

České národní obrození: období třicátých 
až padesátých let 19. století: český roman-
tismus (K. H. Mácha, K. J. Erben, J. K. 

Tyl) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech  
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby epického díla 
- rozlišuje a specifikuje jednotky vyprávění: orientuje 
se v časoprostorových vztazích, rozlišuje autora, 
vypravěče, postavy, příp. adresáta a čtenáře; posoudí 
jejich funkci v textu a motivaci jejich užití, a to vše 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- vnímá autorský postoj a záměr 
- vnímá vztahy v přenosu textu mezi autorem a 
čtenářem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem 
textu, a to v textech jednotlivých proudů a směrů 
české a světové literatury 19. století 
- zhodnotí účinek jednotek vyprávění na vnímatele 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 

Česká literatura třicátých až padesátých let 
19. století – pokračování (K. Havlíček, B. 

Němcová) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozezná typy promluv a 
vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním 
textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- uvědomuje si rozdíl mezi diskursem a příběhem 
- uvědomuje si rozdíl mezi fikčním a reálným světem 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- orientuje se v principech kompoziční výstavby textu 
- rozliší autora, vypravěče, postavy, příp. adresáta a 
čtenáře; posoudí jejich funkci v textech jednotlivých 
proudů a směrů české a světové literatury 19. století 
- specifikuje vypravěče/postavy 
- identifikuje úhel pohledu/perspektivu, z něhož/z níž 
je vyprávěno 
- rozezná typy promluv (přímou řeč, nepřímou řeč, 
nevlastní přímou řeč a polopřímou řeč) 
- rozezná vyprávěcí způsoby, monolog od dialogu 
- zhodnotí estetický účinek daného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu na vnímatele 
- zamýšlí se nad funkcí aplikovaného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu v konkrétním textu 

Počátky realismu ve světové literatuře. 
Znaky realismu kritického. Kritický realis-

mus: Anglie, Francie 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při interpretaci literárního tex-
tu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si literárněvědné pojmy a termíny 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- přiřadí k textu patřičný literární druh a žánr 
- na základě textu z vývoje české a světové literatury 
19. století identifikuje charakteristické rysy literárních 
druhů a žánrů 
- porovná texty téhož literárního druhu/žánru ve 
vývoji české a světové literatury 19. století 
- orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji 
popsat 
- identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové 
- postihne základní poselství textu, jeho smysl a prav-
děpodobný autorský záměr 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 

Kritický realismus – pokračování: Rusko, 
severské literatury.  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

identifikuje využití jednoho 
textu v textu jiném (intertex-
tovost) a objasní jeho funkci a 
účinek na čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- orientuje se ve struktuře literárního díla 
- rozpozná v textu české a světové literatury 19. století 
využití jiného textu a odhalí a objasní jeho funkci a 
účinek na vnímatele 
- v textech české a světové literatury 19. století identif-
ikuje kontext, vliv a způsoby mezitextového 
navazování a mezitextové komunikace (motto, citát, 
aluzi) 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je žánry založené na mezitextovém navazování 
(parodii, travestii, plagiát) 
- v textu české a světové literatury 19. století rozlišuje 
hraniční rysy textu – rozliší předmluvu, doslov, 
nadpis, poznámku, ilustraci, obálku, autorský komen-
tář, recenzi aj. od vlastního textu, rozezná metatext 

Naturalismus ve Francii. MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, po-
rovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace tex-
tu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- postihne smysl textu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- prokáže pochopení skutečnosti, že literární interpre-
tace nemusí být jednoznačná 
- připustí více než jedno interpretační pojetí, pokud se 
nabízené varianty opírají o text 
- uvědomuje si, že interpretační volnost nelze 
směšovat s naprostým zanedbáním podstatných 
náležitostí správné interpretace 
- vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací 
téhož textu české a světové literatury 19. století 
- různé interpretace téhož textu české a světové litera-
tury 19. století porovná a zhodnotí, případné dezin-
terpretace textu odhalí  

Literární modena – E. A. Poe, Ch. Baude-
laire a prokletí básníci. O. Wilde. Nové 

cesty poezie, W. Whitman. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší texty spadající do oblas-
ti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního 
braku a svůj názor argu-
mentačně zdůvodní 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si poznatky o umělecké literatuře, jejím 
poslání a jejích funkcích 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek textu 
- vnímá poselství textu, jeho smysl 
- vnímá a hodnotí autorský záměr, vnímá vztah autora 
a čtenáře, obsahu a smyslu textu 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- rozlišuje literaturu vážnou, středního proudu a braku 
- definuje kýč, vysvětlí jeho podstatu a podoby; 
zamýšlí se nad otázkami vkusu 
- v textu české a světové literatury 19. století rozpozná 
případné prvky kýče, červené knihovny, podbízivosti, 
laciného efektu 
- argumentačně zdůvodní svůj názor ohledně rozlišení 
literatury umělecké a neumělecké, literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku 
- vnímá a obhajuje humánní a etické poselství 
literárních textů české a světové literatury 19. století 

Česká poezie druhé poloviny 19. století – 
májovci (J. Neruda, J. Arbes). Tvorba 

ruchovců (prózy S. Čecha) a lumírovců (J. 
V. Sládek, J. Vrchlický) 

MEV: Média a mediální 
produkce 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

samostatně interpretuje dra-
matické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

- prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 
- vnímá estetický účinek dramatického, filmového a 
televizního díla, které zpracovává umělecký text, 
vzniknuvší v české a světové literatuře v průběhu 19. 
století 
- vnímá rozdíl mezi realitou a jejím ztvárněním v díle 
- vnímá specifické znaky díla 
- na základě pečlivého pozorného 
čtení/naslouchání/pozorování formuluje své dojmy; 
vyjadřuje k dílu vlastní postoj 
- osvojil si zásady interpretace literárního, divadelního 
a filmového díla 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- formuluje základní poselství díla, jeho smysl  
- vnímá autorský záměr, vnímá vztah autora/autorů a 
vnímatele díla 
- dramatické, filmové a televizní zpracování literárního 
díla, vzniknuvšího v české a světové literatuře 
v průběhu 19. století, samostatně interpretuje 
- zamýšlí se nad vhodností a možnostmi dra-
matického, filmového a televizního zpracování 
literárních děl, vzniknuvších v české a světové litera-
tuře v průběhu 19. století 
- rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 
- využívá svých poznatků z literární teorie, z vývoje 
české a světové literatury 19. století a své vlastní 
čtenářské gramotnosti a zkušeností z divadelních a 
filmových představení k zamyšlení nad konkrétním 
zpracováním literárního díla; různá zpracování po-
rovnává 

Realismus v české literatuře – realismus 
venkovský a historický. Realistické drama.  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vystihne podstatné rysy zá-
kladních period vývoje české i 
světové literatury, význam-
ných uměleckých směrů, 
uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje 
jejich přínos pro vývoj litera-
tury a literárního myšlení 

- porovnává jednotlivé literární druhy a žánry, uvádí 
jejich typické znaky; u literárních druhů porovnává 
jejich funkci, uvádí jejich využití v jednotlivých eta-
pách vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí 
jejich význačné představitele 
- u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost 
využití; uvádí jejich využití v jednotlivých etapách 
vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí je-
jich význačné představitele 
- osvojil si funkce periodizace literatury 
- vnímá vývoj světové literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vnímá vývoj české literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
světové literatury 19. století, uvede významné 
umělecké směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů světové literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
české literatury 19. století, uvede významné umělecké 
směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů české literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 

Znaky českého naturalismu. VMEGS: Žijeme v Evropě 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vysvětlí specifičnost vývoje 
české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury 
světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich 
příčiny) 

- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- orientuje se v podstatných rysech základních period 
vývoje české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v hlavních směrech, hnutích a před-
stavitelích české a světové literatury 19. století 
- prokáže přehled o vývojovém kontextu české a 
světové literatury v průběhu celého 19. století 
- rozeznává, charakterizuje a interpretuje tematický a 
výrazový přínos velkých autorských osobností české a 
světové literatury jednotlivých proudů a směrů 19. 
století 
- odhadne přibližné dobové zasazení českého díla od 
počátku po konec 19. století na základě textových 
reálií a stylových či strukturních rysů 
- vysvětlí specifičnost české literatury v rámci jed-
notlivých proudů a směrů v průběhu celého 19. století 
- specifičnost české literatury 19. století vyloží 
v kontextu literatury světové (z hlediska vzájemné in-
spirace, příbuznosti, odlišnosti a jejich příčin) 

Česká literatura v devadesátých letech 19. 
století. Znaky české modeny. J S. Machar, 
A. Sova J. Karásek, K. Hlaváček O. Březi-

na 

OSV: Žijeme v Evropě 
Multikulturní výchova 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

tvořivě využívá informací z 
odborné literatury, internetu, 
tisku a z dalších zdrojů, 
kriticky je třídí a vyhodnocuje 

- samostatně získává informace z různých zdrojů, a to 
z odborné literatury, internetu, tisku aj. 
- rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informa-
cí nespolehlivých 
- zvládá práci s literárními prameny; orientuje se 
v textech různého žánrového zaměření 
- hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 
posuzuje 
- porovnává různé možnosti informačních zdrojů a 
tvořivě jich využívá; získané informace kriticky třídí a 
vyhodnocuje 
- vytváří si vlastní informační zdroje 

 

MEV: Role médií 
v moderních dějinách – kon-
tinuální využívání tradičních a 

digitálních médií 

získané schopnosti a doved-
nosti tvořivě využívá v 
produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální 
styl 

- osvojené poznatky a získané schopnosti a dovednos-
ti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 
- ujasní si svůj záměr, uvědomuje si estetickou složku 
textu, ohlíží se na potencionálního příjemce 
- snaží se o originalitu a osobitost; do textu vkládá 
svoje vlastní postoje, názory, dojmy; snaží se, aby text 
byl odrazem jeho osobnosti 
- pokouší se o texty prozaické, básnické i dramatické 
- talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, 
internet, své texty prezentují na různých soutěžích a 
přehlídkách 

 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti; Spolupráce 
a soutěž 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
odlišuje různé variety národ-
ního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém 
projevu v souladu s komu-
nikační situací 

Žák 
 
- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- rozlišuje jazyk spisovný a nespisovný 
- rozlišuje spisovné a nespisovné útvary nár. jazyka, 
ovládá jejich hlavní znaky 
- uplatňuje zvládnutí spisovné normy v projevech od-
borného stylu, a to funkčně podle cíle projevu a 
v souladu s komunikační situací 
 
 
 
 

Nejdůležitější disciplíny zabývající se prob-
lematikou obecné jazykovědy.  
Jazyk a řeč.  
Saussurovy teze.  
Jazyková kultura. 

 

 

při analýze vybraných textů 
popíše základní rysy češtiny a 
vysvětlí zákonitosti jejího 
vývoje i současné vývojové 
tendence 

- popíše základní rysy češtiny a jejích jednotlivých út-
varů, uvědomuje si význam spisovného jazyka v rámci 
odborného stylu 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka 
- jazykové prostředky vnímá funkčně podle cíle pro-
jevu a konkrétní komunikační situace, a to na základě 
vybraných textů odborného stylu 
- zamýšlí se nad současnými vývojovými tendencemi 
spisovné češtiny v odborné stylové sféře 

Úkoly současné jazykovědy. 
Skladba: Základní terminologie (promluva 
a výpověď, věta a souvětí, větný ekvivalent, 
skladební vztahy, skladební dvojice a 
skladební skupiny). Větné vztahy 
významové a formální 
Funkční styl odborný – vymezení stylu, 
charakteristické znaky. Druhy a útvary od-
borného stylu. Vědecké poznávací postupy 
(analýza a syntéza, abstrakce, dedukce a 
indukce, komparace, analogie). Analýza 
textů odborného stylu z hlediska mluvčího. 

Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Odborný 

styl oborových textů 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném projevu ovládá 
zásady spisovné výslovnosti a 
pro účinné dorozumívání 
vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, 
výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, 
správné frázování) 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu v rámci 
odborného stylu 
- zvládá pravidla spisovné výslovnosti 
- osvojená pravidla spisovné výslovnosti zachovává ve 
svých odborných projevech 
- správně vyslovuje přejatá slova a cizí vlastní jména 

Funkční styl odborný – vymezení stylu, 
charakteristické znaky. Druhy a útvary od-
borného stylu. Vědecké poznávací postupy 
(analýza a syntéza, abstrakce, dedukce a 
indukce, komparace, analogie). Analýza 
textů odborného stylu z hlediska mluvčího. 

MEV: Mediální komunikace, 
rétorika v mediální komu-
nikaci, manipulační a kon-
frontační strategie 
Logika: Analýza a syntéza, ab-
strakce, dedukce a indukce, 
komparace, analogie 

v mluveném projevu vhodně 
užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu v rámci 
odborného stylu 
- v rámci odborného stylu při mluvených projevech 
vhodně využívá prostředků nonverbálních a para-
lingválních, jež volí podle svého záměru, adresáta a 
dané komunikační situace 
- přihlíží k funkci komunikátu a k míře připravenosti, 
oficiálnosti, formálnosti a veřejnosti komunikace 
- volí přiměřenou komunikační strategii  

Funkční styl odborný – vymezení stylu, 
charakteristické znaky. Druhy a útvary od-
borného stylu. Vědecké poznávací postupy 
(analýza a syntéza, abstrakce, dedukce a 
indukce, komparace, analogie). Analýza 
textů odborného stylu z hlediska mluvčího. 
Kompozice a jazykové prostředky útvarů 
odborného stylu, analýza textů. Odborný 
popis statický a dynamický. Výklad (obecné 
poučení, kompozice a jazykové prostředky, 
analýza textů). Písemná slohová práce – 
odborná úvaha. 

MEV: Mediální komunikace, 
rétorika v mediální komu-
nikaci, manipulační a kon-
frontační strategie 

 

v písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 
příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností 
grafického členění textu 

- pravidla pravopisu ovládá i bez použití PČP 
- cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 
- s využitím příruček řeší obtížnější pravopisné jevy, 
jež aplikuje ve svých projevech odborného stylu 
- ovládá principy českého pravopisu, osvojuje si od-
chylky od nich 
- v textu identifikuje pravopisnou chybu a opraví ji 
- zvládá horizontální a vertikální členění textu a účinně 
využívá možností grafického členění textu 
 

Pravopis: interpunkční čárka v souvětí,  
středník, dvojtečka, uvozovky, pomlčka, tři 
tečky, lomítko. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v písemném i mluveném pro-
jevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich funkce 
a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kon-
textu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v da-
ném kontextu 

- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní 
osobnosti 
- orientuje se ve slohové charakteristice výrazových 
prostředků odborného stylu 
- osvojil si rysy odborného stylu 
- rozlišuje vlastnosti řeči psané a mluvené v rámci od-
borného stylu 
- v rámci odborného stylu zvládá útvary psané i 
mluvené 
- poznatků o jazyce a stylu využívá k utváření od-
borných projevů gramaticky správných, obsahově 
přiměřených, přehledných, jasných a srozumitelných 
- v psaných i mluvených projevech odborného stylu 
volí vhodné jazykové prostředky, a to vzhledem 
k jejich funkci, záměru a komunikační situaci, kontex-
tu a ostatním účastníkům komunikace 
- v odborných projevech mluvených vhodně využívá 
prostředků verbálních i neverbálních, a to s ohledem 
na adresáta 
- v textech odborného stylu v daném kontextu 
vysvětluje a odůvodňuje význam slov 

Funkční styl odborný – vymezení stylu, 
charakteristické znaky. Druhy a útvary od-
borného stylu.  
Vědecké poznávací postupy (analýza a syn-
téza, abstrakce, dedukce a indukce, 
komparace, analogie).  
Analýza textů odborného stylu z hlediska 
mluvčího.  
Kompozice a jazykové prostředky útvarů 
odborného stylu, analýza textů. Odborný 
popis statický a dynamický.  
Výklad (obecné poučení, kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů). 

MEV: Rozvoj mediálního 
průmyslu, reprezentace a ste-
reotypy 
Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Analýza 
oborových textů 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ve svém projevu uplatňuje 
znalosti tvarosloví a slovot-
vorných a syntaktických prin-
cipů českého jazyka 

- prakticky využívá znalostí tvarosloví a slovotvorných 
principů českého jazyka v psaných i mluvených út-
varech odborného stylu, a to vzhledem k druhu textu, 
komunikační situaci, funkci komunikátu, 
k slohotvorným činitelům objektivním a subjektivním 
a ke komunikační strategii 
- osvojuje si principy klasické, valenční i textové syn-
taxe 
- využívá vhodných syntaktických prostředků pro 
vyjádření různých funkcí odborného projevu, a to 
vzhledem k druhu textu, k dané komunikační situaci a 
k objektivním a subjektivním slohotvorným činitelům 
 

Skladba: Základní terminologie (promluva 
a výpověď, věta a souvětí, větný ekvivalent, 
skladební vztahy, skladební dvojice a 
skladební skupiny). Větné vztahy 
významové a formální (přisuzování, určo-
vání, přiřaďování, přistavování – souřad-
nost a podřadnost typu shody, řízenosti a 
přimykání). Základy valenční skladby (ZVS 
a její typy, valence, valenční vztahy a 
valenční potenciál). Větné členy z hlediska 
valenční a klasické syntaxe. Přetváření a 
obohacování ZVS. Skladební rozbory 
klasické i valenční syntaxe, grafy. 

 

MEV: Teorie komunikace, 
komunikační strategie, komu-
nikační situace 

využívá znalostí o větných 
členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a 
o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému 
vyjádření myšlenky, k účin-
nému dorozumívání, 
logickému strukturování 
výpovědí a k odlišení záměru 
mluvčího 

- osvojuje si syntaktickou terminologii 
- orientuje se ve větných vztazích významových a 
formálních 
- osvojuje si valenční skladbu 
- zvládá syntaktické rozbory klasické i valenční 
- osvojuje si základní principy textové skladby 
- využívá vhodných prostředků pro vyjádření různých 
funkcí výpovědi vzhledem k dané komunikační situaci 
- provede korekturu syntakticky vadného textu 
- poznatků o výstavbě věty, větných členech a jejich 
vztazích, o aktuálním větném členění, modalitě a zá-
kladních principech textové skladby využívá ve svých 
projevech k účinnému, logickému a přesnému 
vyjadřování, k odlišení záměru mluvčího 

Základní terminologie (promluva a 
výpověď, věta a souvětí, větný ekvivalent, 
skladební vztahy, skladební dvojice a 
skladební skupiny). Větné vztahy 
významové a formální (přisuzování, určo-
vání, přiřaďování, přistavování – souřad-
nost a podřadnost typu shody, řízenosti a 
přimykání). Základy valenční skladby (ZVS 
a její typy, valence, valenční vztahy a 
valenční potenciál). Větné členy z hlediska 
valenční a klasické syntaxe. Přetváření a 
obohacování ZVS. Skladební rozbory 
klasické i valenční syntaxe, grafy. 
 

 

MEV: Mediální komunikace, 
manipulativní strategie 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových 
prostředků češtiny 

- prokazuje znalosti o jazykovědě a jejích složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- v odborném stylu využívá osvojených poznatků sty-
listického hodnocení slov 
- rozlišuje vlastnosti řeči psané i mluvené v rámci od-
borného stylu 
- odlišuje jednotlivé roviny spisovného jazyka  
- spisovné jazykové prostředky funkčně využívá 
v projevech odborného stylu 
- slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků 
využívá vhodně a funkčně, a to v psaných i mluvených 
projevech odborného stylu 

Úvod do obecné jazykovědy: Nejdůležitější 
disciplíny zabývající se problematikou 
obecné jazykovědy. 
Sloh: Funkční styl odborný – vymezení 
stylu, charakteristické znaky. Druhy a út-
vary odborného stylu. Odborný popis 
statický a dynamický. Výklad (obecné 
poučení, kompozice a jazykové prostředky, 
analýza textů). Písemná slohová práce – 
odborná úvaha. 
 

Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Odborný 
styl oborových textů, psaný a 
mluvený projev 

používá různé prostředky tex-
tového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, přeh-
lednosti a logické souvislosti 
sdělení; uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou 
výstavbou textu a rozvíjením 
tématu 

- osvojených základních poznatků z textové syntaxe 
prakticky využívá v psaných i mluvených útvarech od-
borného stylu, a to vzhledem k druhu textu, komu-
nikační situaci, funkci komunikátu, k slohotvorným 
činitelům objektivním a subjektivním a ke komu-
nikační strategii 

Textová skladba 
Skladební přetíženost vět a souvětí; 
zanedbávání přesného vyjádření významo-
vého poměru u souřadně spojených 
větných členů a vět; problémy se séman-
tikou vět přívlastkových. Vedlejší věty 
příslovečné, nepravé věty vedlejší. 
Slovosled a větosled. Nepravidelnosti větné 
a souvětné skladby. Procvičování větné 
skladby. Větná sémantika. 
 

KSV: Odborný popis statický 
a dynamický. Výklad (obecné 
poučení, kompozice a jazyko-
vé prostředky, analýza textů). 
Písemná slohová práce – od-
borná úvaha 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při tvorbě vlastního textu 
mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera 
a publikum; rozeznává manip-
ulativní komunikaci a dovede 
se jí bránit 

- v rámci odborného stylu využívá základních principů 
rétoriky, a to při tvorbě textů mluvených i psaných 
- přihlíží ke slohové charakteristice výrazových 
prostředků, ke komunikátu a komunikační situaci, 
k prostředí, účastníkům a jejich rolím; je si vědom 
funkce komunikátu 
- dodržuje zásady kultivovaného projevu 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu, zvládá 
pravidla spisovné výslovnosti 
- vytváří odborný projev souvislý, plynulý, přesný 
- při mluvených útvarech odborného stylu vhodně 
využívá jejich specifických prostředků a volí je podle 
svého záměru, adresáta a dané situace 
 
 
 
 
 
 
- v rámci odborného stylu volí při komunikaci ad-
ekvátní komunikační strategie (adresnost, jazykový 
útvar, verbální, příp. neverbální prostředky), a to 
s ohledem na partnera a publikum 
- pozorně a aktivně naslouchá partnerovi, publiku 
- sdělení přijímá s porozuměním a zaujímá k nim 
kritický postoj 
- v odborných projevech identifikuje případné projevy 
manipulace, brání se jim a kriticky je hodnotí 
- dodržuje principy zdvořilosti 
 

Opakování zásad mluveného projevu 
Analýza textů odborného stylu z hlediska 
mluvčího.  
Kompozice a jazykové prostředky útvarů 
odborného stylu, analýza textů. 
Kompozice a jazykové prostředky útvarů 
řečnického stylu.  
Manipulativní postupy v komunikaci 

MEV: Teorie komunikace, 
komunikační strategie, komu-
nikační situace, odhalování 
manipulační strategie 
Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Odborný 
styl oborových textů, psaný a 
mluvený projev 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

posoudí a interpretuje komu-
nikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří 
jeho všestrannou analýzou 

- čte/naslouchá odborným projevům podle potřeb 
praktického jednání 
- správně porozumí čtenému/slyšenému textu v rámci 
odborného stylu, rozeznává fakta od neodborných 
názorů a domněnek 
- rozlišuje zásadní informace od informací nepod-
statných 
- poznává autorovy záměry a zaujímá k nim stanov-
iska 
- orientuje se v informačních zdrojích, fakta 
vyhledává, třídí a porovnává s původním odborným 
textem 
- vnímá smysl odborného sdělení a případné 
prostředky manipulace 
- prokazuje vstřícný postoj vůči partnerovi 
- vhodně argumentuje a využívá prostředků asertivní 
komunikace 
- vhodně apeluje, je schopen sebevyjádření a se-
bekritiky 
- vlastní názory vycházející z interpretace odborného 
textu podporuje jeho všestrannou analýzou 
- pozorně a aktivně naslouchá partnerovi 
- dodržuje principy zdvořilosti  
 

Analýza textů odborného stylu z hlediska 
mluvčího. Kompozice a jazykové 
prostředky útvarů odborného stylu, analýza 
textů. Odborný popis statický a dynamický. 
Výklad (obecné poučení, kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů). 
 

MEV: Teorie komunikace, 
komunikační strategie, komu-
nikační situace, odhalování 
manipulační strategie 
LV: Interpretace textů 
uměleckých vs. neuměleckých 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

pořizuje z textu výpisky, 
zpracovává výtahy, konspekty 

- při studiu odborných textů se orientuje v jejich ob-
sahu a členění, určuje klíčové informace a myšlenky 
- z odborných textů si pořizuje výpisky, vytváří teze 
textu, osnovu 
- obsah odborného textu zaznamenává formou výta-
hu, konspektu 
- orientuje se v obsahu odborného textu, v rejstříku, 
anotaci a resumé 
- nejdůležitější fakta analyzuje a hodnotí, třídí je a 
vyvozuje z nich závěry 

Analýza textů odborného stylu z hlediska 
mluvčího. Kompozice a jazykové 
prostředky útvarů odborného stylu, analýza 
textů. Odborný popis statický a dynamický. 
Výklad (obecné poučení, kompozice a 
jazykové prostředky, analýza textů). 

LV: Analýza a interpretace 
literárněhistorických a 
literárněteoretických textů 

efektivně a samostatně 
využívá různých informačních 
zdrojů (slovníky, encyklope-
die, internet) 

- využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 
- čte s porozuměním, aktivně, prokazuje selektivní 
pozornost při vyhledávacím čtení 
- zvládá praktické čtení instrukcí a pravidel 
- orientuje se v odborném textu a jeho členění 
- analyzuje fakta a hodnotí je, třídí a vyvozuje z nich 
závěry 
- efektivně a samostatně využívá různých in-
formačních zdrojů, zvládá práce s jazykovými prame-
ny a s různými texty odborného stylu 
- je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 
- orientuje se v knihovnách a v jednotlivých typech 
katalogů 
- zvládá práci s internetem, slovníky a encyklopediemi 
- informací získaných v odborném textu dovede 
využít k práci s jinými odbornými texty 

Analýza textů odborného stylu z hlediska 
mluvčího. Kompozice a jazykové 
prostředky útvarů odborného stylu, analýza 
textů. Odborný popis statický a dynamický.  

MEV: práce s informacemi, 
internet, masmédia, zvyšování 
mediální gramotnosti 
LV: Knihovna; katalogy; 
meziválečná literatura – samo-
statné a projektové práce 
Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Odborný 
styl oborových textů, psaný a 
mluvený projev 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
rozliší umělecký text od 
neuměleckého, nalezne jevy, 
které činí text uměleckým 

Žák 
- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek díla 
- vnímá estetické ztvárnění skutečnosti, vč. estetického 
ozvláštnění textu jazykovými prostředky 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět, 
funkce, literárněvědné pojmy a termíny 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- rozliší text literárněteoretický, literárněhistorický a 
literárněkritický, a to v české a světové literatuře 19. 
století 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání  
- dovede využít poznatků z jiných disciplín, pod-
statných pro porozumění textu 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí; je schopen text přeinterpretovat 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, postihuje jeho význam a smysl 
- zvládá výklad a vlastní interpretaci textu české a 
světové literatury 19. století 
- vnímá literární dílo jako znak, vnímá estetický účinek 
konkrétních dílčích znaků 

Česká moderna. Osobnost F. X. Šaldy. 
Osobnost P. Bezruče. Anarchističtí buřiči 
(S. K. Neumann, K. Toman, F. Gellner, F. 

Šrámek V. Dyk) 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, 
jakým způsobem se reálný svět 
promítá do literárního textu, 
jaký vliv může mít svět fikce 
na myšlení a jednání reálných 
lidí 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce, orientuje se v estetických kvalitách 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- rozlišuje svět fikční a reálný 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- chápe rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním 
ztvárněním v textech české a světové literatury 19. 
století; vysvětlí způsob, jakým se reálný svět promítá 
do díla 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, jeho význam a smysl, odhaluje záměr auto-
ra 
- postihuje způsoby estetického ztvárnění reálného 
světa, a to včetně estetického ozvláštnění textu jazy-
kovými prostředky 
- vnímá estetický účinek díla české a světové literatury 
19. století 
- vnímá specifické znaky díla české a světové literatury 
19. století 
- vysvětlí, jaký vliv může mít fikční svět na svět reálný, 
zejména na myšlení a jednání lidí v průběhu celého 19. 
století, a to od romantismu až po modernu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- své názory a dojmy konfrontuje s názory ostatních 

Ch. Morgenstern. Předválečná avantgarda 
ve světové literatuře – futurismus, 

kubismus, kubofuturismus, dadaismus. G. 
Apollinaire 

MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

na konkrétních příkladech 
popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní 
jejich funkci v textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- osvojil si rozdíly mezi poezií a prózou 
- uvědomuje si motivaci užití forem poezie a prózy 
v textech dramatických, a to v textech české a světové 
literatury 19. století 
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby básnického díla světových i 
českých literárních proudů a směrů 19. století, a to od 
romantismu po modernu 
- uceleně reprodukuje přečtený/slyšený básnický text 
české a světové literatury 19. století 
- vnímá a popisuje básnické jazykové prostředky, 
vnímá motivaci jejich užití a jejich funkci v textu 
v jednotlivých proudech a směrech české a světové 
literatury 19. století 
- odhaluje zamýšlený estetický účinek nalezeného 
básnického prostředku v textech literatury 19. století 
- odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 
- identifikuje v textu figury a tropy a postihne jejich 
funkci 
- rozliší verš a sloku, identifikuje jejich nejběžnější 
typy 
- rozpozná specifické grafické uspořádání básně 
- rozliší verš vázaný a volný; odlišuje poezii tradiční a 
moderní 
- identifikuje výskyt hláskové instrumentace v textu 
- určí rýmové schéma a typy rýmu, vnímá funkci rýmu 
- osvojil si zásady správné interpretace textu 
- postihuje poselství textu, zamýšlí se nad autorským 
záměrem a vlivem na čtenáře, a to v textech proudů a 
směrů české a světové literatury 19. století 

Světová literatura první poloviny 20. století 
– pokračování. Expresionismus. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech  
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby epického díla 
- rozlišuje a specifikuje jednotky vyprávění: orientuje 
se v časoprostorových vztazích, rozlišuje autora, 
vypravěče, postavy, příp. adresáta a čtenáře; posoudí 
jejich funkci v textu a motivaci jejich užití, a to vše 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- vnímá autorský postoj a záměr 
- vnímá vztahy v přenosu textu mezi autorem a 
čtenářem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem 
textu, a to v textech jednotlivých proudů a směrů 
české a světové literatury 19. století 
- zhodnotí účinek jednotek vyprávění na vnímatele 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 

Světová literatura první poloviny 20. století 
– pokračování. Počátky moderní prózy 20. 

století (M. Proust, J. Joyce, F. Kafka) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozezná typy promluv a 
vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním 
textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- uvědomuje si rozdíl mezi diskursem a příběhem 
- uvědomuje si rozdíl mezi fikčním a reálným světem 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- orientuje se v principech kompoziční výstavby textu 
- rozliší autora, vypravěče, postavy, příp. adresáta a 
čtenáře; posoudí jejich funkci v textech jednotlivých 
proudů a směrů české a světové literatury 19. století 
- specifikuje vypravěče/postavy 
- identifikuje úhel pohledu/perspektivu, z něhož/z níž 
je vyprávěno 
- rozezná typy promluv (přímou řeč, nepřímou řeč, 
nevlastní přímou řeč a polopřímou řeč) 
- rozezná vyprávěcí způsoby, monolog od dialogu 
- zhodnotí estetický účinek daného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu na vnímatele 
- zamýšlí se nad funkcí aplikovaného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu v konkrétním textu 

Světová próza mezi válkami: USA, Anglie  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při interpretaci literárního tex-
tu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si literárněvědné pojmy a termíny 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- přiřadí k textu patřičný literární druh a žánr 
- na základě textu z vývoje české a světové literatury 
19. století identifikuje charakteristické rysy literárních 
druhů a žánrů 
- porovná texty téhož literárního druhu/žánru ve 
vývoji české a světové literatury 19. století 
- orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji 
popsat 
- identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové 
- postihne základní poselství textu, jeho smysl a prav-
děpodobný autorský záměr 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 

Světová próza mezi válkami – pokračování: 
Francie, Rusko. Německy psaná próza 

(včetně českých zemí) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

identifikuje využití jednoho 
textu v textu jiném (intertex-
tovost) a objasní jeho funkci a 
účinek na čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- orientuje se ve struktuře literárního díla 
- rozpozná v textu české a světové literatury 19. století 
využití jiného textu a odhalí a objasní jeho funkci a 
účinek na vnímatele 
- v textech české a světové literatury 19. století identif-
ikuje kontext, vliv a způsoby mezitextového 
navazování a mezitextové komunikace (motto, citát, 
aluzi) 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je žánry založené na mezitextovém navazování 
(parodii, travestii, plagiát) 
- v textu české a světové literatury 19. století rozlišuje 
hraniční rysy textu – rozliší předmluvu, doslov, 
nadpis, poznámku, ilustraci, obálku, autorský komen-
tář, recenzi aj. od vlastního textu, rozezná metatext 

Česká meziválečná poezie – proletářská 
poezie. Poetismus a surrealismus. J. 

Wolker, V. Nezval, J. Seifert 
MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, po-
rovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace tex-
tu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- postihne smysl textu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- prokáže pochopení skutečnosti, že literární interpre-
tace nemusí být jednoznačná 
- připustí více než jedno interpretační pojetí, pokud se 
nabízené varianty opírají o text 
- uvědomuje si, že interpretační volnost nelze 
směšovat s naprostým zanedbáním podstatných 
náležitostí správné interpretace 
- vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací 
téhož textu české a světové literatury 19. století 
- různé interpretace téhož textu české a světové litera-
tury 19. století porovná a zhodnotí, případné dezin-
terpretace textu odhalí  

Česká meziválečná poezie a drama – katol-
ický a spirituální proud (F. Halas, V. 

Holan) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší texty spadající do oblas-
ti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního 
braku a svůj názor argu-
mentačně zdůvodní 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si poznatky o umělecké literatuře, jejím 
poslání a jejích funkcích 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek textu 
- vnímá poselství textu, jeho smysl 
- vnímá a hodnotí autorský záměr, vnímá vztah autora 
a čtenáře, obsahu a smyslu textu 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- rozlišuje literaturu vážnou, středního proudu a braku 
- definuje kýč, vysvětlí jeho podstatu a podoby; 
zamýšlí se nad otázkami vkusu 
- v textu české a světové literatury 19. století rozpozná 
případné prvky kýče, červené knihovny, podbízivosti, 
laciného efektu 
- argumentačně zdůvodní svůj názor ohledně rozlišení 
literatury umělecké a neumělecké, literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku 
- vnímá a obhajuje humánní a etické poselství 
literárních textů české a světové literatury 19. století 

Avantgardní divadlo (J. Voskovec a J. 
Werich, E. F. Burian) 

MEV: Média a mediální 
produkce 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

samostatně interpretuje dra-
matické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

- prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 
- vnímá estetický účinek dramatického, filmového a 
televizního díla, které zpracovává umělecký text, 
vzniknuvší v české a světové literatuře v průběhu 19. 
století 
- vnímá rozdíl mezi realitou a jejím ztvárněním v díle 
- vnímá specifické znaky díla 
- na základě pečlivého pozorného 
čtení/naslouchání/pozorování formuluje své dojmy; 
vyjadřuje k dílu vlastní postoj 
- osvojil si zásady interpretace literárního, divadelního 
a filmového díla 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- formuluje základní poselství díla, jeho smysl  
- vnímá autorský záměr, vnímá vztah autora/autorů a 
vnímatele díla 
- dramatické, filmové a televizní zpracování literárního 
díla, vzniknuvšího v české a světové literatuře 
v průběhu 19. století, samostatně interpretuje 
- zamýšlí se nad vhodností a možnostmi dra-
matického, filmového a televizního zpracování 
literárních děl, vzniknuvších v české a světové litera-
tuře v průběhu 19. století 
- rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 
- využívá svých poznatků z literární teorie, z vývoje 
české a světové literatury 19. století a své vlastní 
čtenářské gramotnosti a zkušeností z divadelních a 
filmových představení k zamyšlení nad konkrétním 
zpracováním literárního díla; různá zpracování po-
rovnává 

Česká próza první poloviny 20. století: 
reakce na válku (J. Hašek). Avantgardní 
próza (V. Vančura); socialistický realismus 
(I. Olbracht) 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vystihne podstatné rysy zá-
kladních period vývoje české i 
světové literatury, význam-
ných uměleckých směrů, 
uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje 
jejich přínos pro vývoj litera-
tury a literárního myšlení 

- porovnává jednotlivé literární druhy a žánry, uvádí 
jejich typické znaky; u literárních druhů porovnává 
jejich funkci, uvádí jejich využití v jednotlivých eta-
pách vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí 
jejich význačné představitele 
- u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost 
využití; uvádí jejich využití v jednotlivých etapách 
vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí je-
jich význačné představitele 
- osvojil si funkce periodizace literatury 
- vnímá vývoj světové literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vnímá vývoj české literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
světové literatury 19. století, uvede významné 
umělecké směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů světové literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
české literatury 19. století, uvede významné umělecké 
směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů české literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 

Česká próza první poloviny 20. století: 
demokratický proud (K. Čapek). Psycho-
logická próza (J. Havlíček 

VMEGS: Žijeme v Evropě 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vysvětlí specifičnost vývoje 
české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury 
světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich 
příčiny) 

- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- orientuje se v podstatných rysech základních period 
vývoje české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v hlavních směrech, hnutích a před-
stavitelích české a světové literatury 19. století 
- prokáže přehled o vývojovém kontextu české a 
světové literatury v průběhu celého 19. století 
- rozeznává, charakterizuje a interpretuje tematický a 
výrazový přínos velkých autorských osobností české a 
světové literatury jednotlivých proudů a směrů 19. 
století 
- odhadne přibližné dobové zasazení českého díla od 
počátku po konec 19. století na základě textových 
reálií a stylových či strukturních rysů 
- vysvětlí specifičnost české literatury v rámci jed-
notlivých proudů a směrů v průběhu celého 19. století 
- specifičnost české literatury 19. století vyloží 
v kontextu literatury světové (z hlediska vzájemné in-
spirace, příbuznosti, odlišnosti a jejich příčin) 

Česká literatura v období okupace a 
v letech 1945–48 

OSV: Žijeme v Evropě 
Multikulturní výchova 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

tvořivě využívá informací z 
odborné literatury, internetu, 
tisku a z dalších zdrojů, 
kriticky je třídí a vyhodnocuje 

- samostatně získává informace z různých zdrojů, a to 
z odborné literatury, internetu, tisku aj. 
- rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informa-
cí nespolehlivých 
- zvládá práci s literárními prameny; orientuje se 
v textech různého žánrového zaměření 
- hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 
posuzuje 
- porovnává různé možnosti informačních zdrojů a 
tvořivě jich využívá; získané informace kriticky třídí a 
vyhodnocuje 
- vytváří si vlastní informační zdroje 

 

MEV: Role médií 
v moderních dějinách – kon-
tinuální využívání tradičních a 

digitálních médií 

získané schopnosti a doved-
nosti tvořivě využívá v 
produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální 
styl 

- osvojené poznatky a získané schopnosti a dovednos-
ti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 
- ujasní si svůj záměr, uvědomuje si estetickou složku 
textu, ohlíží se na potencionálního příjemce 
- snaží se o originalitu a osobitost; do textu vkládá 
svoje vlastní postoje, názory, dojmy; snaží se, aby text 
byl odrazem jeho osobnosti 
- pokouší se o texty prozaické, básnické i dramatické 
- talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, 
internet, své texty prezentují na různých soutěžích a 
přehlídkách 

 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti; Spolupráce 
a soutěž 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
odlišuje různé variety národ-
ního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém 
projevu v souladu s komu-
nikační situací 

Žák 
 
 
- prokazuje hlubší znalosti o jazykovědě a jejích 
složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- ovládá základní pojmy jazykovědy 
- osvojil si předmět obecné jazykovědy, pojmy jazyk a 
řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk, rozlišuje 
spisovné a nespisovné útvary nár. jazyka 
- osvojil si pojmy úzus, norma, kodifikace 
- vnímá nejdůležitější vývojové změny v jazyce a jejich 
provázanost a důsledky pro rozrůznění českých a mo-
ravských dialektů 
- různé variety nár. jazyka nejen odlišuje, ale také jich 
vhodně využívá ve svém jazykovém projevu v rámci 
uměleckého stylu 
 
 

Úvod do obecné jazykovědy: Nejdůležitější 
disciplíny zabývající se problematikou 
obecné jazykovědy. Jazyk a řeč. Saussurovy 
teze. Jazyková kultura. Analýza uměleckých 
textů z hlediska funkčního. 
Historický vývoj češtiny: Vývoj jazyků, 
kořeny historického vývoje češtiny ze sub-
strátu indoevropského a praslovanského. 
Staroslověnština. Vývoj staročeského 
hláskosloví, tvarosloví a skladby 
(nejdůležitější změny, jejich provázanost a 
důsledky pro rozrůznění českých a mo-
ravských dialektů češtiny, čeština a 
slovenština ve vývoji). Analýza 
staročeských textů, zejména literárních (s 
vazbou na literární výchovu). 

 

LV: Starší česká literatura. 
Cyrilometodějská misie, Pro-
glas, Kyjevské listy, Dalimil, 
legendy o českých světcích 
Geografie: Regiony České re-
publiky 
ZSV: Filosofie jazyka 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při analýze vybraných textů 
popíše základní rysy češtiny a 
vysvětlí zákonitosti jejího 
vývoje i současné vývojové 
tendence 

- prokazuje hlubší znalosti o jazykovědě a jejích 
složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- ovládá základní pojmy jazykovědy 
- osvojil si poznatky z obecné jazykovědy; jazyk, řeč, 
mluva, Saussurovy teze, teze PLK, genetická a typo-
logická příbuznost jazyků; jazyková komunikace; 
myšlení a jazyk 
- osvojil si pojem jazyková kultura, současnou jazy-
kovou kulturu kriticky hodnotí 
- zamýšlí se nad úkoly současné jazykovědy a nad 
současnými vývojovými tendencemi češtiny 
- osvojil si místo češtiny v rámci jazyků in-
doevropských, jazyků slovanských 
- popíše rysy češtiny a jejích jednotlivých útvarů 
- osvojil si základní vývojové tendence českého jazyka 
- prostředky jednotlivých útvarů vnímá funkčně podle 
cíle projevu a konkrétní komunikační situace, a to na 
základě analýzy vybraných textů, zejména uměleckých 
a esejistických 
- spisovný jazyk vnímá jako kulturní hodnotu národa 

Úvod do obecné jazykovědy: Nejdůležitější 
disciplíny zabývající se problematikou 
obecné jazykovědy. Jazyk a řeč. Saussurovy 
teze. Genetická a typologická příbuznost 
jazyků. 
Jazyková kultura.  
Úkoly současné jazykovědy. 
analýza uměleckých textů z hlediska 
funkčního 
Analýza esejů z hlediska funkčního 
jazykové prostředky útvarů esejistického 
stylu 

ZSV: Co je to národ? 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném projevu ovládá 
zásady spisovné výslovnosti a 
pro účinné dorozumívání 
vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, 
výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, 
správné frázování) 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- osvojil si poznatky o řečnickém stylu, jeho útvarech, 
a to z hlediska obsahu a profesního zaměření textu a 
z hlediska žánrového 
- osvojil si zásady přípravy a realizace řečnického 
vystoupení 
- zvládá zásady spisovné výslovnosti, vč. přejatých 
slov 
- osvojil si zvukové prostředky souvislé řeči a aktivně 
a funkčně jich využívá ve svých projevech 
- rozlišuje zásady a funkčnost spisovné výslovnosti 
vzhledem k dané komunikační situaci v rámci 
příslušných funkčních stylů, vč. řečnického 
- osvojil si poznatky z nauky o komunikaci (předmět 
oboru, základní terminologii, vč. druhů komunikace) 
- v rámci nauky o komunikaci rozlišuje komunikaci 
asertivní, agresivní a submisivní 
- v rámci administrativního stylu si osvojil základní 
poznatky o profesní konverzaci, vč. pracovní diskuse 

Řečnický styl – obecné poučení, útvary ŘS;  
Analýza textů ŘS z hlediska funkčního; 
kompozice a jazykové prostředky útvarů 
řečnického stylu.  
Opakování zásad mluveného projevu. Pro-
jev. Proslov. Přednáška. Diskuse. Polemika. 
Profesní konverzace (vstupní pohovor u 
zaměstnavatele, maturitní zkouška, přijíma-
cí pohovor na VŠ, pracovní diskuse a její 
útvary. 

MEV: projev, proslov, 
diskuse, polemika v mediálním 
provozu. Kapitoly z nauky o 
komunikaci: obecné poučení, 
disciplíny zabývající se komu-
nikací, základní terminologie. 
Asertivní komunikace a ma-
nipulativní postupy 
v komunikaci. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném projevu vhodně 
užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

- osvojil si vlastnosti mluvených a psaných projevů 
- orientuje se v zásadách mluveného projevu 
v příslušném funkčním stylu, vč. řečnického 
- v rámci nauky o komunikaci si osvojil zásady non-
verbální komunikace, vč. jejích základních prostředků 
(pohybů a postoje těla, gest, mimiky, pohledu a vzdá-
lenosti komunikačních partnerů) 
- prostředky nonverbální a paralingvální volí podle 
svého záměru, adresáta a dané komunikační situace, a 
to v rámci příslušného funkčního stylu, vč. řečnického 
- přihlíží k funkci komunikátu a k míře připravenosti, 
oficiálnosti a formálnosti a veřejnosti komunikace 
- volí přiměřenou komunikační strategii 

Opakování zásad mluveného projevu. 
Řečnický styl – obecné poučení, útvary ŘS; 
analýza textů ŘS z hlediska funkčního; 
kompozice a jazykové prostředky útvarů 
řečnického stylu. Opakování zásad 
mluveného projevu. Projev. Proslov. 
Přednáška. Diskuse. Polemika. Kombino-
vaná písemná a ústní slohová práce: 
přednáška (žák napíše přednášku na vybra-
né téma a přednese ji třídě a vyučujícímu). 
 

MEV: Kapitoly z nauky o 
komunikaci: obecné poučení, 
disciplíny zabývající se komu-
nikací, základní terminologie. 
Asertivní komunikace a ma-
nipulativní postupy 
v komunikaci. Základy ne-
verbální komunikace 

v písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 
příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností 
grafického členění textu 

- prakticky využívá poznatků o útvarech nár. jazyka, o 
normě a kodifikaci 
- pravidla pravopisu ovládá bez použití PČP 
- cítí povinnost a potřebu psát pravopisně správně 
- s využitím příruček řeší obtížnější pravopisné jevy 
- osvojil si principy českého pravopisu a nejčastější 
odchylky od nich 
- v textu identifikuje pravopisnou chybu a opraví ji 
- osvojil si zásady typografie a norem tištěného doku-
mentu  

Jazyková kultura.  
Základy typografie tištěného dokumentu 
Pravopis: průběžné opakování jevů 
probraných v primě až septimě formou 
diktátů a doplňovacích testů.  
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v písemném i mluveném pro-
jevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich funkce 
a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kon-
textu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v da-
ném kontextu 

- prokazuje hlubší znalosti o jazykovědě a jejích 
složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- vnímá kultivovaný projev jako součást své vlastní 
osobnosti 
- orientuje se ve slohové charakteristice výrazových 
prostředků administrativního, uměleckého, řečnického 
a esejistického stylu 
- osvojil si poznatky o administrativním, řečnickém a 
esejistickém stylu 
- v souladu s literární komunikací si osvojil poznatky o 
uměleckém stylu 
- rozlišuje vlastnosti řeči mluvené a psané 
- poznatků o jazyce a stylu využívá k utváření projevů 
gramaticky správných, obsahově přiměřených, přeh-
ledných, jasných a srozumitelných 
- v útvarech stylu administrativního, uměleckého, 
řečnického a esejistického volí vhodné jazykové 
prostředky, a to vzhledem k jejich funkci, záměru a 
komunikační situaci, kontextu a ostatním účastníkům 
komunikace 
- v mluvených projevech vhodně využívá prostředků 
verbálních i neverbálních, a to s ohledem na adresáta 
- vysvětluje a odůvodňuje význam slov v konkrétních 
textech administrativního, uměleckého, řečnického a 
esejistického stylu v daném kontextu 
- osvojil si poznatky o monologu a dialogu, o výstavbě 
dialogu, druzích dialogu, o subjektech mimotextových 
a vnitrotextových; osvojil si zásadní narativní postupy 
 

Úvod do obecné jazykovědy: Nejdůležitější 
disciplíny zabývající se problematikou 
obecné jazykovědy. Jazyk a řeč. 
Administrativní styl – obecné poučení. Út-
vary administrativního stylu. Jazykové i 
mimojazykové formy administrativní 
komunikace. Kompozice a jazykové 
prostředky útvarů administrativního stylu. 
Řečnický styl – obecné poučení, útvary ŘS; 
analýza textů ŘS z hlediska funkčního; 
kompozice a jazykové prostředky útvarů 
řečnického stylu. 
Esejistický styl – obecné poučení. Esej jako 
specifický slohový útvar (důraz na smíšený 
charakter eseje z hlediska funkčních stylů a 
slohových postupů. 

MEV: Dialog v rámci mediální 
komunikace, dialogické strate-
gie 
LV: Literární komunikace, 
především v poválečném ob-
dobí; žánr eseje 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ve svém projevu uplatňuje 
znalosti tvarosloví a slovot-
vorných a syntaktických prin-
cipů českého jazyka 

- prakticky využívá znalosti tvarosloví a slovotvorných 
principů českého jazyka v útvarech administrativního, 
uměleckého, řečnického a esejistického stylu, a to 
vzhledem k druhu textu, komunikační situaci, funkci 
komunikátu, k slohotvorným činitelům objektivním a 
subjektivním a ke komunikační strategii 
- prakticky využívá znalosti syntaktických principů 
českého jazyka, včetně nadvětné syntaxe a nauky o 
textu, v útvarech administrativního, uměleckého, 
řečnického a esejistického stylu, a to vzhledem 
k druhu textu, komunikační situaci, funkci komu-
nikátu, k slohotvorným činitelům objektivním a 
subjektivním a ke komunikační strategii 

Skladba: Základní terminologie (promluva 
a výpověď, věta a souvětí, větný ekvivalent, 
skladební vztahy, skladební dvojice a 
skladební skupiny). Větné vztahy 
významové a formální (přisuzování, určo-
vání, přiřaďování, přistavování – souřad-
nost a podřadnost typu shody, řízenosti a 
přimykání). 
Pravopis: průběžné opakování jevů 
probraných v primě až septimě formou 
diktátů a doplňovacích testů.  
 

MEV: Komunikační strategie 
mediálních komunikátů, ma-
nipulace 

využívá znalostí o větných 
členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a 
o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému 
vyjádření myšlenky, k účin-
nému dorozumívání, 
logickému strukturování 
výpovědí a k odlišení záměru 
mluvčího 

- prakticky využívá znalostí z klasické, valenční a tex-
tové syntaxe a z nauky o textu v útvarech administra-
tivního, uměleckého, řečnického a esejistického stylu 
k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému doro-
zumívání, logickému strukturování výpovědí a 
k odlišení záměru mluvčího 

Textová skladba: Skladební přetíženost vět 
a souvětí; zanedbávání přesného vyjádření 
významového poměru u souřadně spo-
jených větných členů a vět; problémy se 
sémantikou vět přívlastkových. Vedlejší 
věty příslovečné, nepravé věty vedlejší. 
Slovosled a větosled. Nepravidelnosti větné 
a souvětné skladby. Procvičování větné 
skladby. Větná sémantika. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

v mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových 
prostředků češtiny 

- prokazuje hlubší znalosti o jazykovědě a jejích 
složkách 
- vnímá jazyk jako systém 
- osvojil si možnosti aplikace výrazových prostředků 
v administrativním, uměleckém, řečnickém a 
esejistickém stylu, a to vhodně a funkčně 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a jejich útvary 
- odlišuje charakter spisovnosti v projevech 
mluvených a psaných příslušných funkčních stylů 
- osvojil si zásady stylistického hodnocení slov 
- prostředky jednotlivých útvarů nár. jazyka vnímá 
funkčně podle cíle projevu a konkrétní komunikační 
situace 
 
  

Úvod do obecné jazykovědy: Nejdůležitější 
disciplíny zabývající se problematikou 
obecné jazykovědy. Jazyk a řeč. Saussurovy 
teze. 
Kompozice a jazykové prostředky útvarů 
administrativního stylu. 
Jazykové prostředky uměleckého stylu 
v návaznosti na látku literární výchovy 
(hlásková instrumentace, afektivní poj-
menování, tropy, figury, přirovnání; 
metrum a rytmus verše; rým). Jazykové 
prostředky typické pro prózu (přímá řeč, 
nepřímá řeč, nevlastní přímá řeč, 
polopřímá řeč). 
Jazykové prostředky útvarů řečnického 
stylu 

 

používá různé prostředky tex-
tového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, přeh-
lednosti a logické souvislosti 
sdělení; uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou 
výstavbou textu a rozvíjením 
tématu 

- osvojil si poznatky z nauky o textu (základní rysy 
textu, smysl, soudržnost, rozvíjení a členitost textu) 
- osvojil si zásady typografie a tištěného dokumentu 
- osvojil si a aktivně využívá různých prostředků tex-
tového navazování; osvojil si zásadní druhy te-
matických posloupností a návazností 
- na základě osvojených poznatků z nauky o textu 
vytváří srozumitelné, přehledné a logické projevy 
- textové členění uplatňuje v souladu s obsahovou 
výstavbou textu a rozvíjením tématu 
- osvojených poznatků z nauky o textu vhodně a 
funkčně využívá v různých útvarech jednotlivých 
funkčních stylů 

Vymezení pojmu „text“.  
Konstitutivní rysy textu, intertextovost. 
Základy typografie tištěného dokumentu. 
Problematika interpretace textů, praktické 
interpretace. 

LV: Interpretace literárního a 
neuměleckého textu. Česká 
literatura po roce 1989. Prob-
lémy naší současné literatury. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při tvorbě vlastního textu 
mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera 
a publikum; rozeznává manip-
ulativní komunikaci a dovede 
se jí bránit 
 
 

- rozlišuje vlastnosti projevů mluvených a psaných 
- v rámci jednotlivých funkčních stylů využívá základ-
ních principů rétoriky, a to při tvorbě textů mluvených 
i psaných 
- přihlíží ke slohové charakteristice výrazových 
prostředků, ke komunikátu a komunikační situaci, 
k prostředí, účastníkům a jejich rolím; je si vědom 
funkce komunikátu 
- osvojil si poznatky o řečnickém stylu, jeho útvarech, 
a to z hlediska obsahu a profesního zaměření textu a 
z hlediska žánrového 
- osvojil si zásady přípravy a realizace řečnického pro-
jevu 
- dodržuje zásady kultiv. projevu a spis. výslovnosti 
- osvojil si zvukové prostředky souvislé řeči a aktivně 
a funkčně jich využívá ve svých projevech 
- rozlišuje zásady a funkčnost spisovné výslovnosti 
vzhledem k dané komunikační situaci v rámci 
příslušných funkčních stylů, zejména řečnického 
- při mluvených projevech jednotlivých funkčních 
stylů vhodně využívá jejich specifických prostředků a 
volí je podle svého záměru, adresáta a dané situace 
 
 
- v rámci jednotlivých funkčních stylů volí při komu-
nikaci adekvátní komunikační strategie, a to s ohledem 
na partnera a publikum 
- v rámci nauky o textu si osvojuje nejčastější manipu-
lativní postupy, vč. komerční prezentace 
- identifikuje prostředky manipulace, aktivně se jí 
brání a kriticky ji hodnotí 
 

Opakování zásad mluveného projevu. Pro-
jev. Proslov. Přednáška. Diskuse. Polemika. 
Řečnický styl – obecné poučení, útvary ŘS; 
analýza textů ŘS z hlediska funkčního; 
kompozice a jazykové prostředky útvarů 
řečnického stylu. 
Asertivní komunikace a manipulativní 
postupy v komunikaci. 

MEV: Reklamní sdělení, jejich 
forma a obsah, principy jejich 
fungování; manipulativní 
strategie; asertivní komunikace 
a manipulativní postupy 
v komunikaci; projev, proslov, 
diskuse, polemika v mediálním 
provozu 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

posoudí a interpretuje komu-
nikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří 
jeho všestrannou analýzou 

- čte/naslouchá podle potřeb praktického jednání 
- správně porozumí čtenému textu v rámci administra-
tivního, uměleckého, řečnického a esejistického stylu, 
rozeznává a odlišuje fakta od názorů a domněnek 
- rozlišuje zásadní informace od informací nepod-
statných 
- v projevech poznává autorovy záměry a zaujímá 
k nim stanoviska 
- vyhledává významy implikované 
- orientuje se v informačních zdrojích, fakta 
vyhledává, třídí a porovnává s původním textem 
- vnímá smysl sdělení a prostředky manipulace 
- v rámci nauky o komunikaci si osvojuje zásady 
vhodné argumentace, sebevyjádření, přesvědčování, 
apelu 
- v rámci nauky o komunikaci si osvojil poznatky o 
asertivní, agresivní a submisivní komunikaci 
- je schopen sebekritiky 
- vlastní názory vycházející z interpretace textu pod-
poruje jeho všestrannou analýzou 
 

Kapitoly z nauky o komunikaci: obecné 
poučení, disciplíny zabývající se komu-
nikací, základní terminologie. Vymezení 
pojmu „text“. Konstitutivní rysy textu, in-
tertextovost. Základy typografie tištěného 
dokumentu. Problematika interpretace 
textů, praktické interpretace. Asertivní 
komunikace a manipulativní postupy 
v komunikaci. Základy neverbální komu-
nikace. Opakování a procvičování na zá-
kladě analýzy a interpretace textů. 

 

MEV: Asertivní komunikace a 
manipulativní postupy 
v komunikaci; projev, proslov, 
diskuse, polemika v mediálním 
provozu 
LV: Práce s informacemi, in-
formační katalogy, internet; 
problematika interpretace 
textů, praktické interpretace 
OSV: Kritika a sebekritika 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

pořizuje z textu výpisky, 
zpracovává výtahy, konspekty 

- při studiu textů se orientuje v jejich obsahu a členění, 
určuje klíčové informace a myšlenky 
- z textů různých funkčních stylů pořizuje výpisky, 
vytváří teze, osnovu 
- obsah textů jednotlivých funkčních stylů zazna-
menává formou výtahu, konspektu 
- orientuje se v obsahu textu, rejstříku, anotaci a re-
sumé 
- nejdůležitější fakta z textů jednotlivých funkčních 
stylů analyzuje a hodnotí, třídí je a vyvozuje z nich 
závěry 

Konstitutivní rysy textu, intertextovost. 
Problematika interpretace textů, praktické 

interpretace. 

LV: Česká a světová literatura 
2. poloviny 20. století; prob-
lematika interpretace textů, 
praktické interpretace; práce 
s informacemi, informační 
katalogy, internet 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

efektivně a samostatně 
využívá různých informačních 
zdrojů (slovníky, encyklope-
die, internet) 

- využívá čtení jako jeden ze zdrojů informací 
- čte s porozuměním, aktivně, prokazuje selektivní 
pozornost při vyhledávacím čtení 
- zvládá praktické čtení instrukcí a pravidel 
- orientuje se v textech jednotlivých funkčních stylů a 
v jejich členění 
- analyzuje fakta a hodnotí je, třídí a vyvozuje z nich 
závěry 
- efektivně a samostatně využívá různých in-
formačních zdrojů, zvládá práce s jazykovými prame-
ny a s texty různého zaměření 
- je schopen požadovanou informaci zpětně vyhledat 
- orientuje se v knihovnách a v jednotlivých typech 
katalogů 
- zvládá práci s internetem, slovníky a encyklopediemi 
- informací získaných v odborném textu dovede 
využít k práci s jinými druhy textů všech funkčních 
stylů 
 

Problematika interpretace textů, praktické 
interpretace. 

Opakování a procvičování na základě 
analýzy a interpretace textů. 

LV: Česká a světová literatura 
2. poloviny 20. století; prob-
lematika interpretace textů, 
praktické interpretace; práce 
s informacemi, informační 
katalogy, internet 
Matematika, Fyzika, Chemie, 
Geografie, Geologie: Analýza 
a interpretace odborných textů 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 
rozliší umělecký text od 
neuměleckého, nalezne jevy, 
které činí text uměleckým 

Žák 
- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek díla 
- vnímá estetické ztvárnění skutečnosti, vč. estetického 
ozvláštnění textu jazykovými prostředky 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět, 
funkce, literárněvědné pojmy a termíny 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- rozliší text literárněteoretický, literárněhistorický a 
literárněkritický, a to v české a světové literatuře 19. 
století 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání  
- dovede využít poznatků z jiných disciplín, pod-
statných pro porozumění textu 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí; je schopen text přeinterpretovat 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, postihuje jeho význam a smysl 
- zvládá výklad a vlastní interpretaci textu české a 
světové literatury 19. století 
- vnímá literární dílo jako znak, vnímá estetický účinek 
konkrétních dílčích znaků 

Světová literatura druhé poloviny 20. století 
– směry a tendence. Existencialismus. 
Sovětská literatura. Magický realismus 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, 
jakým způsobem se reálný svět 
promítá do literárního textu, 
jaký vliv může mít svět fikce 
na myšlení a jednání reálných 
lidí 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- definuje podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce, orientuje se v estetických kvalitách 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- rozlišuje svět fikční a reálný 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- chápe rozdíl mezi realitou a jejím konkrétním 
ztvárněním v textech české a světové literatury 19. 
století; vysvětlí způsob, jakým se reálný svět promítá 
do díla 
- postihuje poselství textu české a světové literatury 
19. století, jeho význam a smysl, odhaluje záměr auto-
ra 
- postihuje způsoby estetického ztvárnění reálného 
světa, a to včetně estetického ozvláštnění textu jazy-
kovými prostředky 
- vnímá estetický účinek díla české a světové literatury 
19. století 
- vnímá specifické znaky díla české a světové literatury 
19. století 
- vysvětlí, jaký vliv může mít fikční svět na svět reálný, 
zejména na myšlení a jednání lidí v průběhu celého 19. 
století, a to od romantismu až po modernu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- své názory a dojmy konfrontuje s názory ostatních 

Světová literatura druhé poloviny 20. století 
– pokračování: „Nový román“. Rozh-

něvaní mladí muži. Beatnici. Neorealismus 
MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

na konkrétních příkladech 
popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní 
jejich funkci v textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- osvojil si rozdíly mezi poezií a prózou 
- uvědomuje si motivaci užití forem poezie a prózy 
v textech dramatických, a to v textech české a světové 
literatury 19. století 
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby básnického díla světových i 
českých literárních proudů a směrů 19. století, a to od 
romantismu po modernu 
- uceleně reprodukuje přečtený/slyšený básnický text 
české a světové literatury 19. století 
- vnímá a popisuje básnické jazykové prostředky, 
vnímá motivaci jejich užití a jejich funkci v textu 
v jednotlivých proudech a směrech české a světové 
literatury 19. století 
- odhaluje zamýšlený estetický účinek nalezeného 
básnického prostředku v textech literatury 19. století 
- odhaluje evidentní užití prostředků konotačních 
- identifikuje v textu figury a tropy a postihne jejich 
funkci 
- rozliší verš a sloku, identifikuje jejich nejběžnější 
typy 
- rozpozná specifické grafické uspořádání básně 
- rozliší verš vázaný a volný; odlišuje poezii tradiční a 
moderní 
- identifikuje výskyt hláskové instrumentace v textu 
- určí rýmové schéma a typy rýmu, vnímá funkci rýmu 
- osvojil si zásady správné interpretace textu 
- postihuje poselství textu, zamýšlí se nad autorským 
záměrem a vlivem na čtenáře, a to v textech proudů a 
směrů české a světové literatury 19. století 

Světová literatura druhé poloviny 20. století 
– pokračování: Postmodernismus. Fan-

tazijní a okrajová literatura. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech  
- osvojil si jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby epického díla 
- rozlišuje a specifikuje jednotky vyprávění: orientuje 
se v časoprostorových vztazích, rozlišuje autora, 
vypravěče, postavy, příp. adresáta a čtenáře; posoudí 
jejich funkci v textu a motivaci jejich užití, a to vše 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- vnímá autorský postoj a záměr 
- vnímá vztahy v přenosu textu mezi autorem a 
čtenářem; objasňuje vztah mezi obsahem a smyslem 
textu, a to v textech jednotlivých proudů a směrů 
české a světové literatury 19. století 
- zhodnotí účinek jednotek vyprávění na vnímatele 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 

Světová literatura druhé poloviny 20. století 
– pokračování: Absurdní drama 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozezná typy promluv a 
vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním 
textu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- uvědomuje si rozdíl mezi diskursem a příběhem 
- uvědomuje si rozdíl mezi fikčním a reálným světem 
v textech jednotlivých proudů a směrů české a světové 
literatury 19. století 
- orientuje se v časoprostorových vztazích 
- orientuje se v principech kompoziční výstavby textu 
- rozliší autora, vypravěče, postavy, příp. adresáta a 
čtenáře; posoudí jejich funkci v textech jednotlivých 
proudů a směrů české a světové literatury 19. století 
- specifikuje vypravěče/postavy 
- identifikuje úhel pohledu/perspektivu, z něhož/z níž 
je vyprávěno 
- rozezná typy promluv (přímou řeč, nepřímou řeč, 
nevlastní přímou řeč a polopřímou řeč) 
- rozezná vyprávěcí způsoby, monolog od dialogu 
- zhodnotí estetický účinek daného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu na vnímatele 
- zamýšlí se nad funkcí aplikovaného typu promluvy a 
vyprávěcího způsobu v konkrétním textu 

Česká poezie po roce 1948: období let 
1948–1968. Generace Května. Autoři ko-

lem časopisu Host do domu. 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

při interpretaci literárního tex-
tu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si literárněvědné pojmy a termíny 
- orientuje se v jednotlivých literárněvědných disci-
plínách a vymezuje jejich předmět zkoumání 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- přiřadí k textu patřičný literární druh a žánr 
- na základě textu z vývoje české a světové literatury 
19. století identifikuje charakteristické rysy literárních 
druhů a žánrů 
- porovná texty téhož literárního druhu/žánru ve 
vývoji české a světové literatury 19. století 
- orientuje se ve struktuře literárního díla, dokáže ji 
popsat 
- identifikuje složky tematické, kompoziční a jazykové 
- postihne základní poselství textu, jeho smysl a prav-
děpodobný autorský záměr 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 

Česká poezie po roce 1948 – pokračování: 
Generace šedesátých let 

 



 181 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

identifikuje využití jednoho 
textu v textu jiném (intertex-
tovost) a objasní jeho funkci a 
účinek na čtenáře 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v literárních druzích a žánrech 
- orientuje se ve struktuře literárního díla 
- rozpozná v textu české a světové literatury 19. století 
využití jiného textu a odhalí a objasní jeho funkci a 
účinek na vnímatele 
- v textech české a světové literatury 19. století identif-
ikuje kontext, vliv a způsoby mezitextového 
navazování a mezitextové komunikace (motto, citát, 
aluzi) 
- v textech české a světové literatury 19. století rozlišu-
je žánry založené na mezitextovém navazování 
(parodii, travestii, plagiát) 
- v textu české a světové literatury 19. století rozlišuje 
hraniční rysy textu – rozliší předmluvu, doslov, 
nadpis, poznámku, ilustraci, obálku, autorský komen-
tář, recenzi aj. od vlastního textu, rozezná metatext 

Česká poezie období let 1968–1989: 
vrcholy tzv. oficiální poezie. 

MEV: Uživatelé 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, po-
rovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace tex-
tu 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí, je schopen text přeinterpretovat 
- postihne smysl textu 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi (osobních záznamů, 
anotací, kritik a recenzí, polemik) 
- prokáže pochopení skutečnosti, že literární interpre-
tace nemusí být jednoznačná 
- připustí více než jedno interpretační pojetí, pokud se 
nabízené varianty opírají o text 
- uvědomuje si, že interpretační volnost nelze 
směšovat s naprostým zanedbáním podstatných 
náležitostí správné interpretace 
- vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací 
téhož textu české a světové literatury 19. století 
- různé interpretace téhož textu české a světové litera-
tury 19. století porovná a zhodnotí, případné dezin-
terpretace textu odhalí  

Česká poezie období let 1968–1989 – 
pokračování: Poezie v samizdatu a v exilu 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

rozliší texty spadající do oblas-
ti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního 
braku a svůj názor argu-
mentačně zdůvodní 

- čte/naslouchá s porozuměním se zaměřením na 
texty české a světové literatury 19. století 
- osvojil si poznatky o umělecké literatuře, jejím 
poslání a jejích funkcích 
- rozlišuje literaturu uměleckou a neuměleckou 
- vnímá estetický účinek textu 
- vnímá poselství textu, jeho smysl 
- vnímá a hodnotí autorský záměr, vnímá vztah autora 
a čtenáře, obsahu a smyslu textu 
- osvojil si podstatu umělecké literatury, její předmět a 
funkce 
- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- rozlišuje literaturu vážnou, středního proudu a braku 
- definuje kýč, vysvětlí jeho podstatu a podoby; 
zamýšlí se nad otázkami vkusu 
- v textu české a světové literatury 19. století rozpozná 
případné prvky kýče, červené knihovny, podbízivosti, 
laciného efektu 
- argumentačně zdůvodní svůj názor ohledně rozlišení 
literatury umělecké a neumělecké, literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku 
- vnímá a obhajuje humánní a etické poselství 
literárních textů české a světové literatury 19. století 

Česká próza po roce 1948: období let 
1948–1968. Významní autoři a díla 

padesátých a šedesátých let. 

MEV: Média a mediální 
produkce 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

samostatně interpretuje dra-
matické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

- prokazuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a filmu 
- vnímá estetický účinek dramatického, filmového a 
televizního díla, které zpracovává umělecký text, 
vzniknuvší v české a světové literatuře v průběhu 19. 
století 
- vnímá rozdíl mezi realitou a jejím ztvárněním v díle 
- vnímá specifické znaky díla 
- na základě pečlivého pozorného 
čtení/naslouchání/pozorování formuluje své dojmy; 
vyjadřuje k dílu vlastní postoj 
- osvojil si zásady interpretace literárního, divadelního 
a filmového díla 
- využívá různých způsobů vyjadřování zážitků a 
soudů nad nimi (osobních záznamů, anotací, kritik a 
recenzí, polemik) 
- formuluje základní poselství díla, jeho smysl  
- vnímá autorský záměr, vnímá vztah autora/autorů a 
vnímatele díla 
- dramatické, filmové a televizní zpracování literárního 
díla, vzniknuvšího v české a světové literatuře 
v průběhu 19. století, samostatně interpretuje 
- zamýšlí se nad vhodností a možnostmi dra-
matického, filmového a televizního zpracování 
literárních děl, vzniknuvších v české a světové litera-
tuře v průběhu 19. století 
- rozpozná prvky kýče a podbízení se vkusu příjemců 
- využívá svých poznatků z literární teorie, z vývoje 
české a světové literatury 19. století a své vlastní 
čtenářské gramotnosti a zkušeností z divadelních a 
filmových představení k zamyšlení nad konkrétním 
zpracováním literárního díla; různá zpracování po-
rovnává 

Česká próza po roce 1948; období let 
1968–1989. Vrcholy tzv. oficiální prózy. 
Autoři samizdatové a exilová. Under-
ground 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vystihne podstatné rysy zá-
kladních period vývoje české i 
světové literatury, význam-
ných uměleckých směrů, 
uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje 
jejich přínos pro vývoj litera-
tury a literárního myšlení 

- porovnává jednotlivé literární druhy a žánry, uvádí 
jejich typické znaky; u literárních druhů porovnává 
jejich funkci, uvádí jejich využití v jednotlivých eta-
pách vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí 
jejich význačné představitele 
- u literárních žánrů uvádí jejich možnosti a funkčnost 
využití; uvádí jejich využití v jednotlivých etapách 
vývoje české a světové literatury 19. století; uvádí je-
jich význačné představitele 
- osvojil si funkce periodizace literatury 
- vnímá vývoj světové literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vnímá vývoj české literatury 19. století v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
světové literatury 19. století, uvede významné 
umělecké směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů světové literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 
- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
české literatury 19. století, uvede významné umělecké 
směry a hnutí a jejich představitele 
- charakterizuje a interpretuje tematický a výrazový 
přínos hlavních představitelů české literatury 19. 
století pro vývoj literatury a literárního myšlení 

Vývoj českého divadla po roce 1945. Roz-
mach divadelních scén v šedesátých letech. 
Divadlo a drama v období normalizace. 
Vrcholy českého dramatu ve druhé polov-
ině 20. století 

VMEGS: Žijeme v Evropě 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

vysvětlí specifičnost vývoje 
české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury 
světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich 
příčiny) 

- osvojil si zásady interpretace textu, interpretačních 
postupů a konvencí 
- orientuje se v podstatných rysech základních period 
vývoje české a světové literatury 19. století 
- orientuje se v hlavních směrech, hnutích a před-
stavitelích české a světové literatury 19. století 
- prokáže přehled o vývojovém kontextu české a 
světové literatury v průběhu celého 19. století 
- rozeznává, charakterizuje a interpretuje tematický a 
výrazový přínos velkých autorských osobností české a 
světové literatury jednotlivých proudů a směrů 19. 
století 
- odhadne přibližné dobové zasazení českého díla od 
počátku po konec 19. století na základě textových 
reálií a stylových či strukturních rysů 
- vysvětlí specifičnost české literatury v rámci jed-
notlivých proudů a směrů v průběhu celého 19. století 
- specifičnost české literatury 19. století vyloží 
v kontextu literatury světové (z hlediska vzájemné in-
spirace, příbuznosti, odlišnosti a jejich příčin) 

Česká literatura po roce 1989. Problémy 
naší současné literatury. Přední autoři a 

významná díla 

OSV: Žijeme v Evropě 
Multikulturní výchova 
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5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (pokračování) 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

tvořivě využívá informací z 
odborné literatury, internetu, 
tisku a z dalších zdrojů, 
kriticky je třídí a vyhodnocuje 

- samostatně získává informace z různých zdrojů, a to 
z odborné literatury, internetu, tisku aj. 
- rozlišuje informace hodnotné a seriózní od informa-
cí nespolehlivých 
- zvládá práci s literárními prameny; orientuje se 
v textech různého žánrového zaměření 
- hodnověrnost a serióznost jednotlivých pramenů 
posuzuje 
- porovnává různé možnosti informačních zdrojů a 
tvořivě jich využívá; získané informace kriticky třídí a 
vyhodnocuje 
- vytváří si vlastní informační zdroje 

 

MV: Role médií v moderních 
dějinách – kontinuální 

využívání tradičních a dig-
itálních médií 

získané schopnosti a doved-
nosti tvořivě využívá v 
produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální 
styl 

- osvojené poznatky a získané schopnosti a dovednos-
ti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 
- ujasní si svůj záměr, uvědomuje si estetickou složku 
textu, ohlíží se na potencionálního příjemce 
- snaží se o originalitu a osobitost; do textu vkládá 
svoje vlastní postoje, názory, dojmy; snaží se, aby text 
byl odrazem jeho osobnosti 
- pokouší se o texty prozaické, básnické i dramatické 
- talentovaní žáci vytvářejí texty pro školní časopis, 
internet, své texty prezentují na různých soutěžích a 
přehlídkách 

 

OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti; spolupráce a 
soutěž 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK 
 

CHARAKTERISTIKA 
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
 

Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů 
průřezových témat RVP pro Základní vzdělávání.  

Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, interne-

tem atd. Znalosti jazyka se dále tříbí a prohlubují, žáci komunikují stylem přiměřeným dané komunikační situaci.Předmět má 
také prohlubovat faktografické znalosti žáků o anglicky mluvících zemích. 

Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizována následující průřezová témata:  

 Osobnostní a sociální výchova 

 Myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

Anglický jazyk se vyučuje povinně od primy do oktávy tři hodiny týdně. Od primy do tercie vyučuje žáky český učitel, 
v kvartě nastupuje na jednu hodinu týdně rodilý mluvčí. V primě je předmět doplněn o jednu nepovinnou hodinu. V oktávě 
mají pouze ti žáci, kteří z anglického jazyka skládají maturitní zkoušku, ještě jednu hodinu angličtiny navíc.  
Žáci jsou v každém ročníku rozděleni na dvě skupiny podle úrovně znalostí (každá skupina má přibližně 8 – 12 žáků). Skupi-
ny jsou od primy do karty prostupné, probírá se v nich tedy stejná látka. V pokročilejší skupině se základní učivo navíc dopl-

ňuje prací s dalšími materiály. Ve vyšších ročnících již skupiny nemusejí být prostupné; pokud jsou rozdíly mezi méně 
a více pokročilou skupinou příliš velké, volí se různé vyučovací materiály různě vysokých úrovní.  

Nadaní žáci i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají zaručen individuální přístup. Nadaní žáci dostávají práci navíc, 
věnuje se jim rodilý mluvčí, pomáhají ostatním atd. Žáci se specifickými potřebami mají např. úlevy při testech, důraz na ústní 
zkoušení u dyslektiků a dysgrafiků apod., podle konkrétní potřeby. 

Chronologie učiva je dána používanou učebnicí Shine – 1. a 2. díl a New English File.    
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 Pochopit důležitost angličtiny pro svůj budoucí život 

 Využívat různé zdroje pro vyhledání informací (slovníky, časopisy, internet apod.) 

 Rozšiřovat a tříbit své znalosti angličtiny 

Kompetence k řešení problémů  

 Odstranit zábrany při komunikaci v anglickém jazyce 

 Posuzovat a řešit problémy v angličtině 

Kompetence komunikativní 
 Obstát v každodenních situacích, do kterých se můžeme v anglicky mluvícím prostředí dostat 

 Komunikovat s partnerem i ve skupině 

 Porozumět přiměřeně obtížnému slyšenému a čtenému textu 

 Reprodukovat slyšený a čtený text vlastními slovy 

 Argumentovat a relevantně obhajovat své názory 

 Používat styl adekvátní v dané komunikační situaci 

 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence sociální a personální 

 Reflektovat kulturní rozdíly 

 Spolupracovat v rámci skupiny 

Kompetence pracovní 

 Pracovat s různými zdroji informací v angličtině (slovníky, internet, časopisy atd.) 

Kompetence občanská 

 Poznat a pochopit kultury anglicky mluvících zemí 

 Sledovat vývoj veřejného života a aktuální dění v anglicky mluvících zemí 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Receptivní řečové 
dovednosti - žák: 

 čte nahlas plynule a 
foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu 

 vyslovuje správně a srozumitelně známá slova 
včetně hlásek, které v češtině neexistují 

 správně klade slovní přízvuk   

 rozlišuje znaky fonetické transkripce 

 váže slova ve větě 

 správně intonuje 

Slovní zásoba – tematické okruhy 
Prima: 
představování se 
země a národnosti 
sporty 
číslovky 1-1000 
datum 
barvy 
oblečení 
nakupování 
části těla 
byt a nábytek 
zvířata 
určování času 
město 
jídlo a pití  
 

 

Jazyk a jazyková komunikace 
– mluvnické termíny 
 
Člověk a společnost – 
historické události a osobnosti 
 
Člověk a příroda – geografické 
termíny, anglicky mluvící země 
(Velká Británie, USA, Kanada, 
Austrálie)  
 
Člověk a zdraví – zdraví, 
nemoci, zdravý životní styl, 
sporty 
 

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

 vyjmenuje hlavní myšlenky jednoduchého 
textu 

 shrne vlastními slovy jednoduchý text  
 

 rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a 
konverzaci 

 odvodí 
pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 

 rozezná obsah slyšeného textu (i z video- nebo 
audionahrávek) 

 správně reaguje na pokyny učitele v hodině 

 na základě poslechu rozliší britskou a 
americkou angličtinu 

 odhadne význam neznámého výrazu na 
základě znalosti slovotvorby a postavení slova 
ve větě a kontextu 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

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

 

 najde výraz v dvojjazyčném i výkladovém 
slovníku 

 vybere odpovídající typ slovníku pro daný účel 

 orientuje se ve slovníkovém hesle 

 vysvětlí nejpoužívanější zkratky ve slovnících 

 rozlišuje znaky fonetické transkripce 

Sekunda: 
volný čas 
škola 
rodina 
vybavení domácnosti 
roční období 
světové strany 
počasí 
slavné osobnosti 
světové rekordy 
anglicky mluvící země – Velká Británie, 
Austrálie 
 
Tercie: 
zaměstnání 
popis cesty 
pamětihodnosti 
pozvání 
životní prostředí 
nemoci a zdraví 
životní styl 
anglicky mluvící země – Kanada, USA 

 

Osobnostní a sociální 
výchova: 
Rozvoj schopností poznávání 
(1-4) 
Seberegulace a sebeorganizace 
(1-4) 
Komunikace (1-4) 
Kooperace a kompetice (3-4) 
Poznávání a rozvoj -vlastní 
osobnosti (5-8) 
Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů (5-8) 
Sociální komunikace (5-8) 
Morálka všedního dne (5-8) 
Spolupráce a soutěž (5-8) 
 
Výchova k myšlení v Evrop-
ských a globálních souvis-
lostech: 
Evropa a svět nás zajímá (2-4) 
Objevujeme Evropu a svět (2-
4) 
Vzdělání v Evropě a ve světě 
(7-8) 

 

 porozumí hlavním 
bodům a myšlenkám 
autentického ústního 
projevu složitějšího 
obsahu na aktuální 
téma, postihne jeho 
hlavní a doplňující 
informace 

 rozezná obsah slyšeného textu (i z video- nebo 
audionahrávek) 

 správně reaguje na pokyny učitele v hodině 

 na základě poslechu rozliší britskou a 
americkou angličtinu 

 přeformuluje obsah slyšeného vlastními slovy 

 rozliší v mluveném 
projevu jednotlivé 
mluvčí, identifikuje 
různý styl, citové 
zabarvení, názory a 
stanoviska 
jednotlivých mluvčích  

 zodpoví otázky ke slyšenému textu  

 správně na text reaguje 

 porozumí hlavním 
bodům a myšlenkám 
autentického čteného 
textu či písemného 
projevu složitějšího 
obsahu na aktuální 
téma 

 shrne obsah textu vlastními slovy 

 zodpoví otázky k textu 

 nahradí některá slova synonymy 

 vysvětlí význam klíčových slov 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 identifikuje strukturu 
textu a rozliší hlavní a 
doplńující informace  

 shrne hlavní body textu  
Kvarta: 
hudba a hudební nástroje 
filmy a literatura 
pověry 
pravidla 
práce v domácnosti 
 
Kvinta: 
sporty 
zranění 
dobrodružství  
zvířata 
komunikace 
vynálezy  
zeměpis 
odhad významu neznámých slov 
 
Sexta:  
lidské vlastnosti 
nemoci 
oblečení 
cestování 
zločinnost 
počasí 

 

Multikulturní výchova  
Kulturní diference (1-4) 
Lidské vztahy (1-4) 
Multikulturalita (1-4) 
 
Environmentální výchova 
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí (3) 
Vztah člověka k prostředí 
(3-4)  
 
Mediální výchova 
 
Média a mediální produkce (5-
7) 

 

 vyhledá a shromáždí 
informace z různých 
textů na méně běžné, 
konkrétní téma a 
pracuje se získanými 
informacemi  

 srovná dva nebo více textů  

 zpracuje (písemně nebo ústně) zadané téma  

 odvodí význam 
neznámých slov na 
základě již osvojené 
slovní zásoby, 
kontextu, znalosti 
tvorby slov a 
internacionalismů  

 odpoví na otázky k textu, i když nerozumí 
všem slovům a odhadne jejich význam  

 využívá různé druhy 
slovníků, informativní 
literaturu, 
encyklopedie a média  

 zpracuje (písemně nebo ústně) zadané téma  

 vyhledá neznámá slova ve výkladovém 
slovníku  

 čte s porozuměním 
literaturu ve 
studovaném jazyce 

 čte potichu i nahlas a text reprodukuje jinými 
slovy 

 postihne zápletku i 
sled událostí ve filmu 
či hře  

 vysvětlí děj filmu či hry, reprodukuje jej svými 
slovy 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Produktivní řečové 
dovednosti - žák: 

 sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými kruhy 

 
 s použitím známé slovní zásoby a gramatiky 

vytvoří věty týkající se daných témat 
 

Septima:  
pocity 
lidské tělo 
hudba 
média 
 
Oktáva: 
město a vesnice 
přírodní vědy 
podnikání a inzerce 
 
 
Gramatika 
Prima: 
přítomný čas prostý a průběhový 
otázky a zápor v přítomném čase 
řadové číslovky 
osobní zájmena 
determinátory 
sloveso can 
vazba there is, there are 
předložky  
přivlastňování 
rozkazovací způsob 
stupňování adjektiv 
frekvenční příslovce  
would like 
počitatelná a nepočitatelná substantiva 
 

 

 

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

 aplikuje slovní zásobu a gramatická pravidla 
při sestavování, obměňování nebo překládání 
jednoduchých vět a textů 

 stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i konverzace 

 vlastními slovy gramaticky správně převypráví 
nebo shrne čtený nebo slyšený text 

 vyžádá jednoduchou 
informaci 
 

 utvoří gramaticky správnou otázku 

 formuluje svůj názor 
srozumitelně, 
gramaticky správně, 
spontánně a plynule  

 gramaticky správně, spontánně a plynule 
vyjádří svůj postoj 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 volně a srozumitelně 
reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý 
autentický text se 
slovní zásobou a 
jazykovými 
strukturami 
odpovídajícími 
náročnějšímu textu  

 vlastními slovy převypráví i složitější text (s 
použitím bohatší slovní zásoby)  

Sekunda: 
gerundiální vazby 
minulý čas prostý (i nepravidelná slovesa) 
otázka a zápor v minulém čase prostém 
vazba going to 
 
Tercie: 
vztažná zájmena a příslovce 
infinitivní vazby 
příslovečná určení způsobu 
modální slovesa 
budoucí čas – will 
předpřítomný čas prostý 
neurčitá zájmena 
 
Kvarta: 
nultá a první podmínková souvětí  
trpný rod  
účelový infinitiv  
minulý čas průběhový 
 

 

 

 přednese souvislý 
projev na zadané téma  

 připraví si a přednese připravenou prezentaci s 
použitím adekvátní slovní zásoby a gramatiky  

 sestaví souvislý text na 
širokou témat a vyjádří 
své stanovisko  

 napíše slohovou práci na zadané téma s 
použitím adekvátní slovní zásoby a gramatiky  

 podrobně popíše své 
okolí, své zájmy a 
činnosti s nimi 
související  

 vypráví o svém životě  

 logicky a jasně 
strukturuje formální i 
neformální písemný 
projev různých 
slohových stylů  

 správně nastylizuje formální i neformální 
dopis, e-mail, životopis, vyprávění, úvahu, 
popis, inzerát 

 s porozuměním 
přijímá a srozumitelně 
i gramaticky správně 
předává obsahově 
složitější informace  

 převypráví čtený i slyšený text 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 používá bohatou 
všeobecnou slovní 
zásobu k rozvíjení 
argumentace, aniž by 
redukoval to, co chce 
sdělit  

 vyjádří dostatečně přesně i složitější myšlenky Kvinta: 
have to 
předpřítomný čas – rozšíření  
nepřímá řeč, časová souslednost 
pokyny 
may a might  
tázací dovětky 
nepřímé otázky  
 
Sexta:  
předpřítomný čas průběhový 
pořadí příd. jmen 
předminulé časy 
trpný ro ve všech známých časech 
budoucí časy 
 
Septima:  
podmínkové věty 
modální slovesa s minulým infinitivem  
slovesa smyslového vnímání 
gerundia a infinitivy 
opakovaný děj v minulosti - used to, would 
 
Oktáva: 
členy 
have sth done 
přací věty 
účelové věty 
vztažné věty 
 

 

 

 využívá výkladové a 
odborné slovníky při 
zpracování písemného 
projevu na neznámé 
téma 

 vyhledá ve slovnících potřebnou slovní 
zásobu, informace ke zpracování zadaného 
tématu  

Interaktivní řečové 
dovednosti - žák: 

 jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních 
situacích 

 

 vede rozhovor, používá doplňovací i 
zjišťovací otázky a vhodně reaguje na 
promluvy partnera 

 vyjádří a obhájí své 
myšlenky, názory a 
stanoviska vhodnou 
písemnou i ústní 
formou  

 gramaticky správně, spontánně a plynule 
vyjádří svůj postoj a zvolí vhodnou formu 
(ústně i písemně)  



 196 

5.2 ANGLICKÝ JAZYK (pokračování) 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 adekvátně a 
gramaticky správně 
okomentuje a 
prodiskutuje odlišné 
názory různých 
faktografických i 
imaginativních textů  

 srovná různé názory a vyjádří se k nim 

  

 reaguje spontánně a 
gramaticky správně v 
složitějších, méně 
běžných situacích 
užitím vhodných 
výrazů a 
frazeologických obratů  

 vhodně reaguje na různé jazykové situace  

 komunikuje plynule a 
foneticky správně na 
témata abstraktní i 
konkrétní v méně 
běžných i odborných 
situacích  

 srozumitelně a plynule hovoří na různá témata  

 při setkání s rodilými 
mluvčími zahájí, vede 
a zakončí dialog a 
zapojí se do živé 
diskuse na různá 
témata týkající se 
odbornějších zájmů  

konverzuje s rodilým mluvčím s využitím odbornější 
slovní zásoby 
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5.3 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

 

V rámci předmětu Další cizí jazyk jsou vyučovány jazyky německý, francouzský a španělský, výuka probíhá od tercie, každý 
ze studentů si volí z výše uvedených. V kvartě má dovést žáky do úrovně A1, v oktávě má dovést žáky k jazykové úrovni B1 
podle Evropského jazykového referenčního rámce. 

Hodinová dotace předmětu Další cizí jazyk je 3 hodiny týdně ve všech ročnících, tyto tři hodiny jsou z disponibilních hodin 
určených pro II. cizí jazyk. 

Obsah předmětu 
 naučit žáky používat další světový jazyk jako prostředek komunikace mezi lidmi z různých jazykových prostředí    
 vybavit žáky jazykovými prostředky tak, aby byli schopni se dorozumět v běžných životních situacích a konverzovat na 

jim známé téma 
 prohlubovat schopnost studentů rozumět textům obsahujícím rozmanité pocity, názory a postoje  a tyto  umět vyjádřit 
 vybavit žáky znalostí dalšího cizího jazyka pro práci s cizojazyčnými internetovými stránkami, tiskem, literaturou atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 prohlubovat znalosti žáků o reáliích daných zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Španělsko, Latinská 

Amerika atd.) 
 dovést žáky k poznání, příp. pochopení společných i rozdílných kulturních zvyklostí 

 naučit žáky využívat při osvojování si dalšího cizího jazyka znalostí z jiných předmětů 

 
Při naplňování vyučovacího obsahu dochází k realizaci následujících průřezových témat: 

 Osobnostní a sociální výchova 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Multikulturní výchova 
 Environmentální výchova 
 Mediální výchova 

Organizace výuky předmětu 

Další cizí jazyk se vyučuje v malých skupinách (maximálně po 12 žácích). 

Výuka probíhá v jazykových učebnách formou frontálního nebo skupinového vyučování (často je využívána práce ve dvoji-
cích a v malých skupinách – nácvik komunikace), projektového vyučování. Součástí výuky od kvinty do oktávy jsou projekty 
vypracovávané doma nebo ve škole, dále mluvní cvičení, simulace situací reálného života apod. Ve výuce jsou využívány 
všechny dostupné vyučovací pomůcky: audio a video – příp. DVD technika, slovníky, autentické cizojazyčné texty, časopisy 
apod. 
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Velkým motivačním prvkem ve výuce předmětu Další cizí jazyk jsou pravidelné výměnné studentské programy mezi GJS a 
partnerskými školami v zahraničí. 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení a  kompetence pracovní 
 Žáky se učí využívat různé zdroje pro vyhledávání informací (slovníky, časopisy, internet...), tyto informace pak dále 

používají k přípravě mluvních cvičení, referátů, tvorbě plakátů, vedení diskusí atd. 
 Samostatné mluvené výstupy žáků jsou vždy navzájem ve třídě hodnoceny. Tím se žáci učí kritizovat a také kritiku 

přijímat, uvědomují si svůj učební pokrok. 
 Učitel žáky vybízí k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby, ke srovnávání jazykových jevů v 

jiných jazycích i v mateřštině. 
 Výuka Dalšího cizího jazyka po celou dobu studia směřuje k tomu, aby byla žákům platná v praktickém životě i při 

dalším studiu – jsou vybízeni k tomu, aby cizojazyčné zdroje využívali k přípravě na jiné předměty. 

Kompetence k řešení problémů  

 Výuka usiluje o odstranění zábran při komunikaci v cizím jazyce. 

 Induktivní metodou odhalování gramatických zákonitostí si žáci tříbí analytické a intuitivní myšlení. 

 Žáci využívají tvořivé myšlení při improvizovaných i připravovaných dialozích a scénkách v cizím jazyce, tvorbě plakátů,  
interpretaci publicistických i uměleckých textů atp. 

Kompetence komunikativní 

 Je pro předmět Další cizí jazyk kompetencí vskutku klíčovou. Žáci se zde především učí obstát v základních 
komunikačních situacích, do kterých se při cizojazyčné komunikaci dostanou. 

 Ve skupinové práci se učí vyjádřit a obhajovat své postoje, názory a pocity. 

 Ve diskusích na nejrůznější společenská témata žáci tříbí své názory, učí se naslouchat ostatním, reagovat, pohotově a 
správně formulovat své argumenty. 

 Žáci se učí využívat ke svému dalšímu studiu i osobnímu rozvoji cizojazyčná média: internet, rozhlas, tisk, televizi. 

 Učitel žáky motivuje k produkci kratších i delších psaných textů, zejména e-mailů, dopisů, esemesek, krátkých zamyšlení, 
úvah, reflexí literárních textů, filmů atd. 

Kompetence sociální a personální 

 Výuka cizího jazyka směřuje především ke zvládnutí komunikace. Ta je vždy především aktem sociálním. Nácvik 
komunikace je tedy i tréninkem v sociální interakci, učení se schopnosti porozumět druhému, respektovat jeho názory a 
osobnost. 

 Skupinová práce významně pomáhá tyto kompetence vytvářet a upevňovat, a jelikož má vždy pevně daný cíl, pak i 
motivuje žáky k aktivní spolupráci. 
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Kompetence občanská 

 V setkáních s kulturou německy, francouzsky, resp. španělsky mluvících zemí se žáci učí respektovat jinakost postojů, 
názorů, přístupů ke světu. Své dojmy pak rozvíjejí v rámci slohových prací, diskusí ve třídě, projektů. 

 
Kompetence k podnikavosti 

 Učitel zadává žákům, aby vytvořili CV v cizím jazyce, vede s nimi, po náležité přípravě, modelový rozhovor jako s 
kandidáty na volné pracovní místo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK 
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5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK (pokračování) 

 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Receptivní řečové dovednosti 
Žák 

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

 

 správně vyslovuje samohlásky a dvoj-
hlásky ve slovech probrané slovní záso-
by včetně odlišností od češtiny (přehla-
sované samohlásky) 

 rozezná krátkou a dlouhou výslovnost 
podle počtu souhlásek následujících po 
samohlásce 

 správně používá přízvuk a intonaci 

Tercie 

Konverzační okruhy – slovní  
zásoba 

 pozdravy – přivítání vs. rozlou-
čení, představování, omluvení, 
poděkování,  prosba, žádost o 
podání a podání  jednoduché in-
formace (čas, věk, adresa, cena 
apod.) 

Myšlení v evropských a glo-
bál. souvislostech (zeměpis) 
INT – 3, 4 

Jazyk a jazyková komunikace 

 využití gramatických termí-
nů, vysvětlování  srovnává-
ním s českou, příp. jinou ci-
zojazyčnou mluvnicí (latina, 
angličtina, čeština) 

INT – 3 
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5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK (pokračování) 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozumí známým každodenním 
výrazům, zcela základním frázím 
a jednoduchým větám 

 umí jednoduše reprodukovat čtený text 
se známou slovní zásobou 

 

Konverzační okruhy – slovní  
zásoba (pokračování) 
 nákup pohlednice, plánu města, 

známek, napsání jednoduchého 
pozdravu 

 rodina a příbuzenstvo, přátelé 
 základní informace o německy 

mluv. zemích 
 číslovky 
 naše hodina němčiny 
 bydlení, náš dům, náš byt 
 jídlo, nakupování 
 orientace ve městě 

Gramatika 
 člen určitý a neurčitý 
 časování pravidelných a pomoc-

ných sloves (haben, sein) sloves 
v přít. čase 

 slovesný tvar ich möchte 
 slovosled ve větě oznamovací a 

tázací 
 zápor 
 přídavné jméno v přísudku 
 slabé a silné skloňování podstat-

ných jmen 
 plurál podstatných jmen 
 tázací zájmena wer a was 
 přivlastňovací zájmena 
 skloňování osobních zájmen 
 modální slovesa 
 předložky se 3. pádem 
 míry a váhy po číslovkách 

Člověk a společnost 

 v rámci tématických ok-
ruhů poznávání historie 
a současnosti německy 
mluvících zemí (ZSV, 
dějepis) 

INT – 3,4 

Člověk a příroda 

 zeměpisné informace, 
konverzace týkající se 
přírody – zvířata, rostli-
ny apod. (biologie, ze-
měpis)  

INT – 3,4 

Člověk a zdraví 

 sportování, aktivní volný 
čas (ZSV) 

INT – 4 

Multikulturní výchova 

 význam využití znalosti 
cizích jazyků pro po-
chopení a poznání kul-
tury, umění aj. cizích 
zemí, schopnost se do-
rozumět při cestování, 
práci apod. (ZSV, děje-
pis) 

INT – 3,4 
 

 rozumí jednoduchým pokynům a 
adekvátně na ně reaguje 

 rozumí pokynům učitele ve vyučování a 
správně na ně reaguje 

 rozumí poslechovým cvičením a textům 
z učebnice 

 rozumí obsahu a smyslu jedno-
duchého textu, v textu vyhledá 
potřebnou informaci a odpověď 
na otázku  

 rozumí obsahu jednoduchého slyšeného 
autentického  textu z audionahrávky či  
z videa, příp. si umí obsah odvodit 
z kontextu 

 používá abecední slovník, učeb-
nice a dvojjazyčný slovník 

 umí najít cizí výraz v překladovém  
slovníku 

 rozumí systému slovníkových hesel 

Produktivní řečové dovednosti 
Žák 

 sdělí ústně i písemně základní 
údaje o své osobě, své rodině a 
běžných každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do formulá-
řů 

 umí vytvářet jednoduché, gramaticky 
správné věty, týkající se probraných té-
mat 

 umí vyplnit osobní údaje do formulářů 

 umí sestavit jednoduchou odpověď na 
dopis, e-mail, napsat pohlednici 

 reprodukuje ústně i písemně ob-
sah přiměřeně obtížného textu, 
promluvy a jednoduché konver-
zace 

 

 je schopen se zúčastnit jednoduchého 
rozhovoru 

 umí požádat o zpomalení tempa řeči, 
zopakování či vysvětlení neznámého 
výrazu jednodušší slovní zásobou 

 umí zopakovat jednoduchá sdělení nebo 
je obměňovat 
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5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK (pokračování) 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 napíše jednoduchá sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět 

 umí používat veškerou probranou slov-
ní zásobu a gramatiku 

Kvarta 

Konverzační okruhy – slovní  
zásoba 
 základní slovní zásoba fauny a 

flóry 
 denní program 
 kultura, kino, divadlo, galerie 
 sport, volný čas, koníčky 
 časové údaje 
 příroda, počasí, svátky, zvyky 

(Vánoce) 
 cestování, prázdniny, ubytování 
 nákupy, oblékání 
 základní zeměpisné názvy 
 další inf.  o něm. mluv. zemích 
 základní informace o České re-

publice 

Gramatika 
 rozkazovací způsob 
 předložky se 3. a 4. pádem 
 časování silných sloves v přít. čase 
 slovesa s odlučitelnými a neodlu-

čitelnými předponami 
 zvratná slovesa se zájmenem ve 3. 

a 4. pádě 
 souvětí souřadné, spojky souřadicí 
 neurčitý podmět man 
 předložky se 4. pádem 
 vazba es gibt 
 slovosled ve větě vedlejší, spojky 

podřadicí 
 nepřímá otázka 

Osobnostní a sociální vý-
chova- 

 využito u témat rodina, 
přátelé apod. 

INT – 3 
Interaktivní řečové dovednosti 
Žák  

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

 umí pozdravit, rozloučit se, používá 
vhodně tykání a vykání 

 

 poskytne požadované informace  umí si vyžádat jednoduchou informaci 
(zeptat se na osobní údaje, na cestu, na 
čas, je schopen se jednoduše domluvit 
např. při nakupování atd.) 

 umí poskytnout  tytéž informace 
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5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK (pokračování) 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  Gramatika (pokračování) 
 vztažné věty 
 préteritum pravidelných, modál-

ních a pomocných sloves 
 perfektum pravidelných a pomoc-

ných sloves a slovesa wissen 
 předložky v zeměpisných údajích 
 předložky v časových údajích 

 

Receptivní řečové dovednosti: 
Student 

 rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického ústního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 
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5.3.1 NĚMECKÝ JAZYK (pokračování) 

 
Očekávané výstupy  

 

Dílčí očekávané výstupy Učivo Přesahy -  

průř. témata 

Receptivní řečové dovednosti: 
Student 

 rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického ústního 
projevu i psaného textu na běžné 
a známé téma 

 identifikuje strukturu 
jednoduchého textu a rozliší 
hlavní informace 

 
 
 

 rozliší v mluveném projevu 
jednotlivé mluvčí, identifikuje 
různé styly a citová zabarvení 
promluvy 

 
 

 odhadne význam neznámých slov 
na základě již osvojené slovní 
zásoby a kontextu 

 

 užívá různé techniky čtení dle 
typu textu a účelu čtení 

 

 je schopen používat dvoj- jazyčný 
slovník 

 
 

 
 
 správně používá slovní přízvuk, 

dodržuje rytmus německé věty dle 
druhu vět  

 používá správnou intonaci ve větě 
 správně vyslovuje předo- a 

zadopatrové "ch" - tzv. "ich-Laut" a 
"ach-Laut" a přehlasované samohlásky 

 používá správně interpunkci ve větě 
 používá správně a vhodně stažené 

tvary slov 
 vyhledá hlavní myšlenky v 

učebnicovém i autentickém textu a umí 
je vyjádřit vlastními slovy 

 rozumí všem pokynům učitele ve 
vyučování a správně na ně reaguje 

 rozumí poslechovým cvičením s texty z 
učebnice a umí na základě 
vyslechnutého reprodukovat obsah 
textu či řešit zadané úkoly 

 rozumí obsahu jednoduchého 
slyšeného autentického  textu z 
audionahrávky či  z videa, příp. si umí 
obsah odvodit z kontextu 

 rozumí obsahu jednoduchých zpráv z 
tisku, rozhlasu a televize, umí si 
vyhledat běžné informace v internetu a 
rozumí jim (počasí, dopravní  spojení 
apod.) 

Kvinta 
 
Konverzační okruhy - slovní zásoba: 
- zdraví, denní program 
- móda, oblékání, nakupování 
- bydlení, naše město 
- dovolená, prázdniny, volný čas 
- škola, studium, práce, volba povolání 
- osobnosti "německy mluvící a píšící"   
vědy, kultury, sportu apod. 
 
Gramatika: 
- préteritum a perfektum slabých, modálních 
a pomocných sloves (opakování a shrnutí) 
- préteritum a perfektum silných a smíšených 
sloves 
- zápor + "mehr", ostatní zápory 
- skloňování přídavných jmen v přívlastku 
- předložkové a pádové vazby sloves a 
přídavných jmen 
- sloveso "werden" a jeho užití 
- směrová příslovce 
 
Sexta 
 
Konverzační okruhy - slovní zásoba: 
- cestování, dovolená (moře x chata), 
- průmysl a zemědělství 
- kultura, kino, divadlo 
- dopravní prostředky 

Myšlení v evropských a 
globál. souvislostech 
INT - 5,6,7,8 
 
 
Jazyk a jazyková komu-
nikace 
- vysvětlování  a srov-
náváním s českou, příp. 
jinou cizojazyčnou 
mluvnicí a slovní zá-
sobou (latina, angličtina, 
čeština) 
INT - 5,6,7,8  
 
 
 
Člověk a společnost 
- v rámci tématických 
okruhů poznávání his-
torie a současnosti 
německy mluvících 
zemí, život u nás a v 
jiných zemích 
INT - 6,7,8 
 
Člověk a příroda 
- zeměpisné informace 
a konverzace o přírodě, 
životním prostředí ... - 
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 využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných 
faktografických textů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
Student 

 srozumitelně reprodukuje 
přečtený nebo vyslechnutý méně 
náročný autentický text se slovní 
zásobou na běžná témata 

 
 formuluje svůj názor ústně i 

písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 
 

 logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální 
i neformální text na běžné či 
známé téma 

 
 sestaví ústně i písmeně souvislý 

text na jednoduché téma jako 

 umí najít cizí výraz v překladovém  
slovníku, příp. jej odvodit od 
podobného výrazu 

 umí najít každý výraz ve výkladovém 
slovníku a odvodit jeho význam 

 umí odhadnout cizí výraz z kontextu, 
především s pomocí skládání a 
odvozování slov 

 rozumí běžným ustáleným slovním 
spojením a přirovnáním 

 
 
 
 umí vyjádřit souvisle, srozumitelně a 

gramaticky správně  svůj souhlas, 
nesouhlas, svolení, prosbu, odmítnutí, 
zákaz, nutnost atd. 

 umí vyjádřit souvisle, srozumitelně a 
gramaticky správně ústní formou  
omluvu, lítost, zájem, pozvání, radost, 
nelibost, překvapení, obavu, vděčnost 
apod. 

 umí vyjádřit souvisle, srozumitelně a 
gramaticky správně písemnou formou  
pozdrav, vzkaz, blahopřání, pozvání, 
žádost 

 umí zformulovat jednoduchý, ale 
srozumitelný osobní dopis a odpověď 
na osobní dopis na běžné téma 

 umí zformulovat jednoduchý, ale 
srozumitelný formální dopis a 
odpověď na něj, např. žádost o práci, 
inzerát, dotaz na možnost studia či 
návštěvy kurzů v cizině apod. 

 umí s pomocí slovníku zformulovat 

- sport, zdraví, lidské tělo 
- německy mluvící země - rozšiřující infor-
mace, EU 
- Česká republika, Praha - pamětihodnosti a 
přírodní krásy 
 
Gramatika 
- procvičování a průběžné doplňování učiva 
minulých časů (+ základní informace o 
plusquamperfektu) 
- řadové číslovky 
- zpodstatnělá přídavná jména 
- vedlejší věty se spojkami "wie/was" 
- infinitiv s "zu" 
- trpný rod průběhový a stavový 
- stupňování, příslovce končící na -stens 
 
Septima 
 
Konverzační okruhy - slovní zásoba: 
- životopis, práce, povolání 
- plány do budoucna 
- charakteristika, vlastnosti, vzhled 
- partnerství, rodina, výchova 
- reklama, nakupování, služby 
- jídlo, vaření, stravování 
- roční období, příroda, počasí 
- velká města v německy mluvících zemích 
(Berlín, Vídeň, Mnichov ...) 
- literatura, moje četba 
 
Gramatika: 
- vedlejší věty časové 
- koncovky adjektiv po určitých a neurčitých 
číslovkách a zájmenech v množném čísle 

zvířata, rostliny, počasí, 
ochrana ŽP ... 
INT - 6,7,8 
  
 
 
Člověk a zdraví 
- sportování, aktivní  
volný čas, koníčky,  
lidské tělo, zdravý 
životní styl, ochrana 
zdraví 
INT - 5,7,8 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- význam využití 
znalosti cizích jazyků 
pro pochopení a poz-
nání kultury, umění aj. 
cizích zemí, schopnost 
se dorozumět při ces-
tování, práci, studiu v 
cizině... 
INT - 5,6,7,8 
 
Osobnostní a sociální 
výchova-  
využito u témat rodina, 
přátelé, mezilidské 
vztahy... 
INT -  5,7,8 
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lineární sled myšlenek 
 jednoduše a souvisle popíše své 

okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

 shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahové jednoduché 
informace 

 využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
Student 

 vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

 reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých 
vhodných výrazů a 
frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby 
a gramatických prostředků 

 zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s 
rodilými mluvčími na běžné a 
známé téma v předvídatelných 
každodenních situacích 

delší písemný projev - např. životopis, 
vyprávění jednoduchého příběhu, 
stručný popis apod. 

 umí ústně formulovat kratší 
monologický projev (stručný popis, 
srovnání, vyprávění, krátké oznámení, 
jednoduše formulovanou prezentaci či 
reprodukci kratšího textu) 

 
 
 
 
 umí v rozhovoru vyjádřit svůj souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosbu, odmítnutí, 
zákaz, nutnost atd. 

 umí vyjádřit v rozhovoru omluvu, 
lítost, zájem, pozvání, radost, nelibost, 
překvapení, obavu, vděčnost apod. 

 umí vyjádřit souvisle, srozumitelně a 
gramaticky správně ústní i  písemnou 
formou  pozdrav, vzkaz, blahopřání, 
pozvání, žádost 

 
 umí se zúčastnit formálního i 

neformálního rozhovoru nebo diskuze 
na běžné téma 

 umí adekvátně reagovat jako účastník 
strukturovaného pohovoru - po 
předchozí přípravě (pohovor při 
ucházení se o práci, studium apod.) 

- předložky se 2., 2. + 3. pádem 
- konjunktiv préterita a plusquamperfekta, 
podmínkové věty 
- nahrazování vedlejších vět předmětných 
infinitivem s "zu" 
- používání infinitivních vazeb "um, ohne, 
statt + zu" místo vedlejších vět 
- zájmena "einander" a "einer, meiner, 
keiner..." 
 
Oktáva 
 
Konverzační okruhy - slovní zásoba: 
- základní údaje o německé, rakouské a 
švýcarské literatuře a dějinách 
- studentská výměna, Bavorsko - země naší 
partnerské školy 
- země Evropské unie - rozšíření 
- masmédia, internet 
- ochrana životního prostředí 
- opakování a procvičování probraných 
témat 
 
Gramatika: 
- vynechávání členu u podstatných jmen 
(přehled) 
- rozlišování rodu podstatných jmen podle 
koncovek 
- vyjádření možnosti a nutnosti 
(sein, haben + infinitiv s "zuů) 
- porušování větného rámce 
- dvojité spojky (weder - noch ...) 
- konjunktiv prézenta - nepřímá řeč 
- další využití modálních sloves 
- opakování probrané gramatiky 
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5.3.2 FRANCOUZSKÝ JAZYK 
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5.3.2 FRANCOUZSKÝ JAZYK (pokračování) 

 

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Tercie 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a 
přesahy v 
RVP 

Receptivní řečové dovednosti 

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

►vyslovuje správně všechny 
hlásky při čtení i vlastním 
projevu 
►rozeznává povinné, 
nepovinné a zakázané vázání 
►rozeznává a používá různé 
druhy funkční intonace 

intonace, slabika, přízvuk, vázání a navazování, 
samohlásky ústní a nosové, souhlásky 

 

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a jednoduchým větám 

►osvojuje si nejzákladnější slovní 
zásobu 

pozdrav, jméno, příjmení; věci kolem nás; barvy; 
dopravní prostředky; denní aktivity; profese 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně 
na ně reaguje 

►rozumí pokynům učitele, odpovídá 
na otázky 

základní pokyny k práci ve třídě; otázka a od-
pověď; pokyny ke cvičením v učebnici 

 

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
v textu vyhledá potřebnou informaci a od-
pověď na otázku 

►orientuje se v textech z učebnice i ve 
zcela jednoduchých autentických 
dokumentech 

časování sloves v přítomném čase; zájmena 
podmětu; zájmena samostatná; tázací a ukazovací 
zájmena; imperativ; singulár a plurál podstatných 
jmen 

 

Používá abecední slovník učebnice a dvoj-
jazyčný slovník 

►vyhledává slovní zásobu ve slovníku 
v rámci školní i domácí práce, orientuje 
se v gramatických schématech 

překladové slovníky; časování sloves  

Produktivní řečové dovednosti 

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních 
situacích, vyplní základní údaje do formulářů 

►hovoří o sobě, svých spolužácích, 
rodiných příslušnících v jednoduchých 
větách 
►napíše krátkou charakteristiku 
vybraného člověka 

představování; adjektiva charakterových vlast-
ností; oblečení, profese; rodina a přátelé 

 

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a jednoduché kon-

►text z učebnice převypráví vlastními 
slovy 

časování sloves v přítomném čase; zájmena; 
pozdrav, jméno, příjmení; věci kolem nás; barvy; 
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verzace ►shrne informace z vyslechnutého 
dialogu 

dopravní prostředky; denní aktivity; profese 

Napíše jednoduché sdělení a odpověď na 
sdělení za správného použití základních gra-
matických struktur a vět 

►zformuluje krátký pozdrav jako 
odpověď kamarádovi 

Určitý a neurčitý člen; časování pravidelných a 
nepravidelných sloves; sloveso il y a; zájmena; 
otázka zjišťovací a doplňovací 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím 
běžných výrazů, poskytne požadované infor-
mace 
 

►je schopen vést velmi jednoduchý 
seznamovací rozhovor 
►umí se zeptat na cestu, vysvětlí 
někomu, jak se dostat odněkud někam 
►zvládá nejběžnější komunikaci 
v obchodě, cestovní kanceláři, turistické 
informační kanceláři, na nádraží 

Seznamování, jméno, příjmení, profese; orien-
tace, předložky místa, imperativ; číslovky, 
hodiny; různé druhy otázek 

 

 

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Kvarta 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a 
přesahy v 
RVP 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí známým každodenním výrazům, 
zcela základním frázím a jednoduchým 
větám 

►osvojuje si základní slovní zásobu a 
frazeologii 
►používá jednoduché gramatické 
struktury 

jídlo a pití; cestování, oblečení; volný čas; město a 
venkov; minulý čas složený a imperfektum; záj-
mena předmětu; zájmeno en, budoucí čas složený a 
jednoduchý, hypotéza reálná 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a ad-
ekvátně na ně reaguje 

►rozumí pokynům učitele, odpovídá na 
otázky 

otázka zjišťovací a doplňovací, tázací zájmena, im-
perativ 

 

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

►rozumí textům v učebnici 
►dokáže odvodit některé neznámé 
výrazy 

jídlo a pití; cestování, oblečení; volný čas; město a 
venkov; minulý čas složený a imperfektum; záj-
mena předmětu; zájmeno en, budoucí čas složený a 
jednoduchý, hypotéza reálná 

 

Používá abecední slovník učebnice a dvoj-
jazyčný slovník 
 

►vyhledává slovní zásobu ve slovníku 
v rámci školní i domácí práce, orientuje se 
v gramatických schématech 

překladové slovníky; časování sloves v různých 
časech 

 

Produktivní řečové dovednosti 
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Sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních 
situacích, vyplní základní údaje do formu-
lářů 

►hovoří o sobě, své rodině, svých 
aktivitách a činnostech, používá přitom 
různé časy 

nepravidelná slovesa, minulý čas složený a imper-
fektum, budoucí čas; vyjádření frekvence; volný 
čas, zájmy, koníčky, víkendové aktivitym sport 

 

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

►text z učebnice převypráví vlastními 
slovy 
►shrne informace z vyslechnutého 
dialogu 

minulý čas složený a imperfektum; zájmena před-
mětu; zájmeno en, budoucí čas složený a jed-
noduchý, hypotéza reálná; jídlo a pití; cestování, 
oblečení; volný čas; město a venkov 

 

Napíše jednoduché sdělení a odpověď na 
sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět 

►dovede vyjádřit rozkaz, zákaz, povolení 
►disponuje různými možnostmi 
vyjádření nabídky, přijetí a odmítnutí 
►dokáže vyjádřit pravděpodobnost, 
vyjadřuje se o budoucnosti 

komunikační funkce nabídky, přijetí, odmítnutí; 
jistotní odalita; rozkaz, zákaz, povolení 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovo-
vané konverzace dalších osob prostřednic-
tvím běžných výrazů, poskytne požadované 
informace 

►v rozhovoru vyjádří nabídku, přijetí, 
odmítnutí 
►jednoduše formuluje vlastní názor 
►poradí si v nejběžnějších situacích 
francouzské komunikace, např v metru, 
v muzeu, na poště, v restauraci, v hotelu 
atd. 

Slovní zásoba a frazeologie nejběžnější komu-
nikace 

 

 
 

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Kvinta 

Receptivní řečové dovednosti 

RVP 
Žák: 

Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a přesahy v RVP 

Rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického slovního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 

 

►rozumí pokynům učitele 

proneseným francouzsky 

►odpovídá spontánně na 

jednoduché otázky učitele 

►rozumí jednoduchým 

textům v učebnici, pochopí 

další rozvíjení receptivních fonetických dovedností; 

slovesný čas, konkurence imperfekta a složeného 

minulého času; zájmena tázací, vztažná ukazovací 

samostatná a neurčitá; konjunktiv 
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hlavní myšlenku textu 

 

Rozliší v mluveném projevu jed-
notlivé mluvčí, identifikuje různé 
styly a citová zabarvení promluvy 
 

►rozumí jednoduchým 

nahrávkám monologickým i 

dialogickým, rozeznává jed-

notlivé mluvčí 

další rozvíjení receptivních fonetických dovedností; 

zájmena tázací, vztažná ukazovací samostatná a neu-

rčitá; orientace v prostoru, předložky místa; konjunk-

tiv; dům, byt, čtvrť, naše místo pro život, dopravní 

prostředky 

 

ENV: životní prostředí 

města, doprava hromadná 

a individuální, ochrana 

životního prostředí v 

praxi 

 
Identifikuje strukturu jednoduchého 
textu a rozliší hlavní informace 
 

►orientuje se v autentickém 

dokumentu jako je jízdní 

řád, plán metra atp. 

orientace v prostoru, předložky místa; životní 

prostředí města; dopravní prostředky 
 

 

Odhadne význam neznámých slov 
na základě již osvojené slovní zásoby 
a kontextu 

►zná způsoby jazykové 

substituce a rozumí jejich 

konkrétním realizacím 

synonyma a antonyma; tvoření adverbií; komparativ 

a superlativ; zájmena tázací, vztažná, ukazovací sa-

mostatná a neurčitá 

 

Využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných fak-
tografických textů 

►s pomocí slovníku poro-

zumí jednodušším textům s 

rozšířenou slovní zásobou 

Slovníky výkladové a překladové, slovník synonym; 

dům, byt, čtvrť; škola a práce; geografie 

frakofonních zemí; francouzský vzdělávací systém 

 
 

EUR: francouzský 

vzdělávací systém, kultu-

ra frankofonních zemí 

Člověk a svět práce: 

zaměstnanost a nezaměst-

nanost 

Produktivní řečové dovednosti 

Srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na 
běžná témata 
 

►reprodukuje slyšený nebo 

čtený text 
 

další rozvíjení produktivních fonetických doved-

ností; slovesný čas; imperfektum; konjunktiv 

 

Formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné téma 
srozumitelně, gramaticky správně a 
stručně 
 

►formuluje svůj názor na 

dané téma, argumentuje 

v rámci svých jazykových 

schopností 

►formuluje hypotézu, 

hovoří o možných dějích 

►porovnává různé věci, 

osoby nebo děje 

komparativ a superlativ; kondicionál přítomný; 

podmínková souvětí; lidské individuum a jeho soci-

okulturní zázemí, jeho příslušnost k zájmovým 

skupinám; dům, byt, čtvrť, naše místo pro život; 

zdraví a nemoc; škola a práce, problém nezaměst-

nanosti, francouzský vzdělávací systém 

 
 

OSV: člověk jako indi-

viduum, člověk jako tvor 

sociální, zdraví a nemoc, 

prevence, hygiena 
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Logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 
 

►vytvoří jednoduchý, ale 

jazykově správný psaný text 

vyhovující dané funkci 
 

komunikační funkce přání, prosby, žádosti, rady, 

návrhu, zákazu; interpunkce, složitější grafické 

značky; kratší písemný projev: vzkaz, osobní dopis, 

e-mail, esemeska 
 

KSV: dopis 
 

Jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 
 

►s jistou mírou sponatneity 

hovoří o sobě, svých 

koníčcích 

►dovede popsat školní třídu 

a budovu, svůj byt nebo 

dům, své město 

►s jistou mírou spontaneity 

popíše své pocity, především 

fyzické 
 

lidské individuum a jeho sociokulturní zázemí, jeho 

příslušnost k zájmovým skupinám; dům, byt, čtvrť, 

naše místo pro život; zdraví a nemoc; škola a práce-

další rozvíjení produktivních fonetických doved-

ností; slovesný čas; imperfektum; konjunktiv 
 

ENV: životní prostředí 

města, doprava hromadná 

a individuální, ochrana 

životního prostředí v 

praxi 
 

Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 
obsahově jednoduché informace 
 

►pronese krátký připravený 

mluvený projev na 

nejběžnější téma 
 

rodina, volný čas, dům, byt, čtvrť 
 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i ústní 
formou v krátkém a jednoduchém 
projevu na téma osobních zájmů ne-
bo každodenního života 

►s jistou mírou sponatneity 

hovoří o sobě, svých 

koníčcích 

►dovede popsat školní třídu 

a budovu, svůj byt nebo 

dům, své město 

►s jistou mírou spontaneity 

popíše své pocity, především 

fyzické 
 

lidské individuum a jeho sociokulturní zázemí, jeho 

příslušnost k zájmovým skupinám; dům, byt, čtvrť, 

naše místo pro život; zdraví a nemoc; škola a práce-

další rozvíjení produktivních fonetických doved-

ností; slovesný čas; imperfektum; konjunktiv 
 

 

Reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 

►komunikuje v cílovém 

jazyce, je schopen si poradit 

bez použití češtiny 

další rozvíjení receptivních i produktivních fo-

netických dovedností; vyjádření emocí: libost, neli-

bost, zájem, nezájem; telefonická komunikace 
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vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

  

S jistou mírou sebedůvěry komu-
nikuje foneticky správně s použitím 
osvojené slovní zásoby a gra-
matických prostředků 

►komunikuje v cílovém 

jazyce s učitelem i 

spolužáky, konverzuje na 

dané téma bez nároku na 

absolutní jazykovou 

správnost 
 

komunikační funkce přání, prosby, žádosti, rady, 

návrhu, zákazu; telefonická komunikace; lidské in-

dividuum a jeho sociokulturní zázemí, jeho 

příslušnost k zájmovým skupinám; dům, byt, čtvrť, 

naše místo pro život; zdraví a nemoc; škola a práce, 

problém nezaměstnanosti, francouzský vzdělávací 

systém 

 

 

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Sexta 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a přesahy v 
RVP 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického slovního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 

 

►odpovídá spontánně na 

složitější otázky učitele 

►rozumí složitějším textům v 

učebnici, pochopí hlavní 

myšlenku textu 

další rozvíjení receptivních fonetických dovedností; 

slovesné časy a způsoby, plusquamperfektum, před-

budoucí čas, konjunktiv, gerundium; slovesné pasivum; 

souslednost časová; zvláštní příklady negace členské i 

větné; spojky vyjadřující příčinu a následek; časové 

spojky; shoda příčestí minulého s podmětem i před-

mětem; kumulace zájmen předmětu 
 

 

Identifikuje strukturu jednoduchého 
textu a rozliší hlavní informace 
 

►rozumí souvětím 

vyjadřujícím příčinu a 

následek 

►rozumí složitějším časovým 

konstrukcím 

►rozumí složitějším souvětím 

s pasivní konstrukcí 

spojky vyjadřující příčinu a následek; časové spojky; shoda 
příčestí minulého s podmětem i předmětem; slovesné pa-
sivum 

 

Rozliší v mluveném projevu jed-
notlivé mluvčí, identifikuje různé 
styly a citová zabarvení promluvy 

►orientuje se v autentickém 
mluveném projevu na známé 
téma 

►rozumí složitějším 

spojky vyjadřující příčinu a následek; časové spojky; 

slovesné časy a způsoby; komunikační funkce konstato-

vání, pochybnosti a nutnosti; stylistika, francouzština 

spisovná, hovorová, familierní styl 
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nahrávkám monologickým i 

dialogickým 
►rozliší v textu i nahrávce 
mluvenou a spisovnou podobu 
francouzštiny 

►odlišuje fakta od domněnek 

 

Odhadne význam neznámých slov 
na základě již osvojené slovní zá-
soby a kontextu 

►zná způsoby jazykové 
substituce a rozumí jejich 
konkrétním realizacím 
►v jazykové praxi využívá 
poznatků ze slovotvorby 

kumulace zájmen předmětu; synonyma a antonyma; 

deverbativní tvary 
 

ČJL-JV: synonyma, 

antonyma 
 

Užívá různé techniky čtení dle typu 
textu a účelu čtení 

►po předběžné přípravě se 

orientuje v jednodušším aut-

entickém textu z fran-

couzského tisku 

►vyhledává informace 

v textu, třídí je, pořizuje výtah, 

résumé, rozpoznává cíl a 

funkci textu 
►čte s porozuměním krátké 
úryvky z krásné literatury 

trávení volného času, víkendové aktivity, kavárny, spol-

kový život, francouzská literatura, životní hodnoty, 

občanství, hovorová vrstva jazyka, argot, společenské 

konvence, film, televize a média 
 

OSV: volný čas, 

spolkové aktivity 
 

Využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných fak-
tografických textů 

►při práci využívá slovníků 

překladových, výkladových, 

encyklopedických 

►s pomocí slovníku porozumí 

textům s rozšířenou slovní zá-

sobou 

►po předběžné přípravě se 

orientuje v jednodušším aut-

entickém textu z fran-

couzského tisku 

►čte s porozuměním krátké 

úryvky z krásné literatury 

Různé typy slovníků; trávení volného času, víkendové 

aktivity, kavárny, spolkový život, francouzská literatura, 

životní hodnoty, občanství, hovorová vrstva jazyka, ar-

got, společenské konvence, film, televize a média; fran-

couzská literatura 
 

LiV: francouzská 

literatura, tajemství 

interpretace 

OV: občanství, 

společenské kon-

vence 
 

Produktivní řečové dovednosti 
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Srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na 
běžná témata 
 

►reprodukuje složitější 

slyšený nebo čtený text 

►s určitou mírou sponaneity 

hovoří o sobě, svých koníčcích 

►dovede vyprávět o minulos-

ti, formuluje své zážitky, 

vzpomínky 

►gramaticky správně par-

afrázuje výpověď jiného 

mluvčího a transformuje ji do 

minulosti 

další rozvíjení produktivních fonetických dovedností; 

slovesné časy a způsoby; konkurence různých minulých 

časů; souslednost časová; spojky vyjadřující příčinu a 

následek; časové spojky 
 

 

Formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné téma 
srozumitelně, gramaticky správně a 
stručně 
 

►jednoduchým způsobem 

vyjádří svůj názor na známou 

problematiku 

►pronese krátký připravený 

mluvený projev na dané téma 

trávení volného času, víkendové aktivity, kavárny, spol-

kový život, francouzská literatura, životní hodnoty, 

občanství, hovorová vrstva jazyka, argot, společenské 

konvence, film, televize a média 
 

MeV: televize, tisk, 

reklama, manipu-

lace 

OV: občanství, 

společenské kon-

vence 

Logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

►vytvoří složitější, jazykově 

správný psaný text vyhovující 

dané funkci 

kratší písemný projev: osobní dopis, odpověď na dopis, 

formální dopis, žádost; komunikační funkce konstato-

vání, pochybnosti a nutnosti 

KSV:osobní dopis, 

formální dopis 

Interaktivní řečové dovednosti 

Vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i úst-
ní formou v krátkém a jed-
noduchém projevu na téma osob-
ních zájmů nebo každodenního živ-
ota 

►komunikuje v cílovém 

jazyce, je schopen si poradit 

bez použití češtiny 
 

další rozvíjení receptivních i produktivních fonetických 

dovedností, trávení volného času, víkendové aktivity, 

společenské konvence, film, televize a média 

 

 

Reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

►prohlubuje dovednost spon-

tánní reakce ve francouzské 

komunikaci 

frazeologie; vyjádření emocí: radost, zklamání, 

překvapení, údiv; komunikační funkce konstatování, po-

chybnosti a nutnosti 
 

 

S jistou mírou sebedůvěry komu- ►komunikuje v cílovém další rozvíjení receptivních i produktivních fonetických  
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nikuje foneticky správně s použitím 
osvojené slovní zásoby a gra-
matických prostředků 

jazyce s učitelem i spolužáky, 

konverzuje na dané téma bez 

nároku na absolutní jazykovou 

správnost 
 

dovedností 
 

Zapojí se, případně s menšími ob-
tížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma 
v předvídatelných každodenních 
situacích 
 

►je schopen vést jednoduchý 

rozhovor s rodilým mluvčím 
 

 EUR: francouzský 

vzdělávací systém, 

kultura 

frankofonních zemí 
 

 

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Septima 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a přesahy v 
RVP 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického slovního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 

►prohlubuje receptivní řečové 

dovednosti 

►rozumí jednodušším aut-

entickým textům, pochopí 

hlavní myšlenku textu 

►pasivně ovládá čas minulý 

jednoduchý, převádí jeho tvary 

do složeného minulého času 

shrnutí dosud probraných slovesných časů; čas 

minulý jednoduchý (passé simple); jazykové 

prostředky vyjadřující trvání v čase; zvláštní případy 

negace; vyjádření příčiny; různé prostředky srovnání; 

konkurence postpozice a antepozice adjektiv; zvláštní 

případy užití kondicionálu; minulý konjunktiv; 

konkurence minulého a přítomného konjunktivu 
 

 

Rozliší v mluveném projevu jed-
notlivé mluvčí, identifikuje různé 
styly a citová zabarvení promluvy 

►rozeznává různé stylové út-

vary francouzštiny, uvědomuje 

si vhodnost jejich použití 

►rozumí jednodušším aut-

entickým nahrávkám monolog-

ickým i dialogickým 

stylové vrstvy francouzštiny, jazyk literární, spisov-

ný, neutrální, hovorový, familiární  
 

 

Odhadne význam neznámých slov 
na základě již osvojené slovní zásoby 
a kontextu 

►rozumí zákonitostem fran-

couzské slovotvorby 
 

prefixy uni-, bi-, tri-, multi-, super-, hyper-; sufixy -

ité, -age, -isme, -ir; zvláštní případy negace; různé 

prostředky srovnání; jednoduchá a složená vztažná 
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zájmena; konkurence postpozice a antepozice adjek-

tiv;  
 

Užívá různé techniky čtení dle typu 
textu a účelu čtení 

►rozeznává různé stylové út-

vary francouzštiny, uvědomuje 

si vhodnost jejich použití 

►vnímá jazykové zvláštnosti 

uměleckého textu 

figury, jazyk uměleckého text; kompozita a sousloví; 

stylové vrstvy francouzštiny, jazyk literární, spisov-

ný, neutrální, hovorový, familiární; iniciálové zkrat-

ky, univerbizace, politicky korektní francouzština 

 

 

Využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných fak-
tografických textů 

►s pomocí slovníku porozumí 

složitějším textům s rozšířenou 

slovní zásobou 

ukázky z francouzské literatury; imigrace, národní 

identita, evropanství; společnost, individuum, 

manželství; tradice, práce, právo na stávku; stárnutí 

evropského člověka, kult mládí; životní prostředí ve 

městě a jak ho zlepšit; geografie frankofonních zemí, 

krajina, příroda 
 

OSV:manželství, stár-

nutí, kult mládí 

MULTI: imigrace, 

soužití kultur, ra-

sismus 

Zeměpis: geografie 

frankofonních zemí 

Produktivní řečové dovednosti 

Srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na 
běžná témata 

►reprodukuje jednodušší aut-

entický slyšený nebo čtený text 

 

shrnutí dosud probraných slovesných časů; čas 

minulý jednoduchý (passé simple); jazykové 

prostředky vyjadřující trvání v čase; konkurence 

postpozice a antepozice adjektiv; zvláštní případy 

užití kondicionálu 

 

Formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné téma 
srozumitelně, gramaticky správně a 
stručně 

►spontánně hovoří o sobě, 

svých zájmech, pocitech, 

plánech 

►charakterizuje známého 

člověka, popíše jeho podobu, 

vlastnosti, chování 

►vyjádří svůj názor na známou 

problematiku 

zvláštní případy negace; vyjádření příčiny; různé 

prostředky srovnání; komunikační funkce souhlasu, 

nesouhlasu, přání, žádosti, výčitky 
 

 

Logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

►disponuje poměrně širokou 

škálou způsobů vyjádření 

časových, příčinných a 

logických souvislostí 

předložky vyjadřující časovou posloupnost; 

prostředky vyjadřující příčinu; prostředky vyjadřující 

srovnání 
 

 

Sestaví ústně i písemně souvislý text ►pronese delší připravený delší písemný projev: životopis, popis KSV: životopis, popis 
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na jednoduché téma jako lineární 
sled myšlenek 

mluvený projev na dané téma   

Využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

►vytvoří logicky strukturo-

vaný, jazykově správný psaný 

text vyhovující dané funkci 

překladové slovníky; imigrace, národní identita, 

evropanství; společnost, individuum, manželství; 

tradice, kult mládí; životní prostředí ve městě a jak 

ho zlepšit 

ENV: životní prostředí 

ve městě a jak ho 

zlepšit 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i ústní 
formou v krátkém a jednoduchém 
projevu na téma osobních zájmů 
nebo každodenního života 

►informuje se o nejrůznějších 

věcech na základě autentických 

dokumentů, využívá ke své 

práci francouzské internetové 

stránky, rozhlas, tisk 

►je schopen v podstatě plynulé 

konverzace na známé téma 

 

Další prohloubení komunikačních dovedností; 

vyjádření možnosti a eventuality, hypotéza; 

prostředky vyjadřující příčinu; prostředky vyjadřující 

srovnání; zvláštní případy užití kondicionálu 
 

 

Reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

►prohlubuje dovednost spon-

tánní reakce ve francouzské 

komunikaci 

►svůj názor na známou prob-

lematiku správně formuluje a 

obhájí v diskusi 
 

vyjádření emocí: vděčnost, sympatie; komunikační 

funkce souhlasu, nesouhlasu, přání, žádosti, výčitky; 

telefonická komunikace 
 

 

S jistou mírou sebedůvěry komu-
nikuje foneticky správně s použitím 
osvojené slovní zásoby a gra-
matických prostředků 

►je schopen vést složitější 

rozhovor s rodilým mluvčím 
 

strukturovaný pohovor; imigrace, národní identita, 

evropanství; společnost, individuum, manželství; 

tradice, práce, právo na stávku; stárnutí evropského 

člověka, kult mládí; životní prostředí ve městě a jak 

ho zlepšit 

EUR: evropanství, 

národní identita 

Člověk a svět práce: 

životopis, pracovní 

pohovor, právo na 

stávku 

Zapojí se, případně s menšími ob-
tížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma 
v předvídatelných každodenních 
situacích 

►dovede telefonicky nebo 

osobně domluvit a zorganizovat 

společný zájezd, např. školní 

výlet do Francie 
 

telefonická komunikace  
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Vyučovací předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: Oktáva 

RVP Dílčí očekávané výstupy Učivo Vazby a přesahy v 
RVP 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického slovního 
projevu i psaného textu na běžné 
a známé téma 
 

►rozumí složitějším aut-

entickým textům, pochopí 

hlavní myšlenku textu 

►rozumí složitějším aut-

entickým nahrávkám monolog-

ickým i dialogickým 

►uvědomuje si význam 

mimiky a posturiky v komu-

nikaci, „čte“ nonverbální 

sdělení 

 

různé způsoby vyjádření budoucnosti: indikativ prézen-

ta, blízká budoucnost, jednoduchý čas budoucí, kondi-

cionál; shrnutí slovesných způsobů; pasivum, reflexivi-

zace 

jazykové prostředky vyjadřující chronologickou 

posloupnost; příslovce místa, času a způsobu; neurčitá 

příslovce; plurál kompozit; vyjádření prostředku a 

účelu; přípustka 
 

 

Identifikuje strukturu jed-
noduchého textu a rozliší hlavní 
informace 
 

►rozumí složitějším 
autentickým nahrávkám 
monologickým i dialogickým 

mimika, posturika; citoslovce 
 

 

Odhadne význam neznámých 
slov na základě již osvojené slov-
ní zásoby a kontextu 
 

►rozumí zákonitostem fran-

couzské slovotvorby 

►rozumí složitějším textům 

využívajícím substituci 
 

shrnutí zájmen a jiných prostředků substituce; užití neu-

rčitých zájmen; slovotvorba: nominalizace, prefixy bio-, 

cyber-, micro- a électro-, sufixy dé- a in- 

 

Užívá různé techniky čtení dle 
typu textu a účelu čtení 
 

►prohlubuje vnímání 

uměleckého textu 
 

francouzská literatura; významné události v dějinách 

Francie, významné historické osobnosti 

 

Využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných fak-
tografických textů 
 

►s pomocí slovníku porozumí 

složitým textům s rozšířenou 

slovní zásobou 
 

používání různých typů slovníků; gastronomie, recepty, 
kultura vína; ekonomické vztahy, peníze, peníze a kultura, 
fair trade; tradice, problémy a hodnoty současné Francie; 
proměny společnosti ve dvacátém století, věda a etika, 
genové mutace, stroje ve službách člověka; kultura, 
umění, památky; víra, náboženství, spiritualita 

Dějepis: významné 

události v dějinách 

Francie, významné his-

torické osobnosti; 

proměny společnosti 

ve 20. století 
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Produktivní řečové dovednosti 

Formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 
 

►vyjádří svůj názor na známou 

problematiku, disponuje jazy-

kovými prostředky názorového 

odstínění 

►disponuje širokou škálou 

způsobů vyjádření časových, 

příčinných a logických sou-

vislostí 
 

různé způsoby vyjádření budoucnosti; shrnutí 

slovesných způsobů; jazykové prostředky vyjadřující 

chronologickou posloupnost; příslovce místa, času a 

způsobu; vyjádření prostředku, účelu a cíle; vyjádření 

důsledku; vyjádření jistotní modality 

 

Logicky a jasně strukturuje 
středně dlouhý písemný projev, 
formální i neformální text na 
běžné či známé téma 
 

►vytvoří bohatě strukturovaný, 

jazykově správný psaný text 

vyhovující dané funkci 

delší písemný projev: úvaha, zamyšlení, reflexe 

uměleckého textu; jazykové prostředky vyjadřující 

chronologickou posloupnost; shrnutí slovesných 

způsobů 

 

Sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 
 

►pronese delší, logicky 

strukturovaný mluvený projev 

na dané téma 
 

vyjádření prostředku, účelu a cíle; jazykové prostředky 

vyjadřující chronologickou posloupnostgastronomie, 

víno; ekonomické vztahy, peníze, peníze a kultura, fair 

trade; tradice, problémy a hodnoty současné Francie; 

proměny společnosti ve dvacátém století, věda a etika, 

genové mutace, stroje ve službách člověka; kultura, 

umění, památky; víra, náboženství, spiritualita 

 

ZSV: ekonomie; tradi-

ce, problémy a hod-

noty současného světa; 

věda a etika; víra a 

náboženství 
 

Jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 
 

►spontánně, jazykově správně 

a s poměrně bohatou slovní zá-

sobou hovoří o sobě, svých zá-

jmech, pocitech, plánech 

►charakterizuje známého 

člověka, popíše jeho podobu, 

vlastnosti, chování 

vyjádření souhlasu a nesouhlasu; prostředky aktuálního 

členění výpovědi; mimika, posturika; citoslovce; 

příslovce místa, času a způsobu; neurčitá příslovce; 

jazykové prostředky vyjadřující chronologickou 

posloupnost 
 

 

Shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché in-
formace 

►bez většího váhání si poradí 

v praktických situacích 

vyžadujících užití francouzštiny 

vyjádření souhlasu a nesouhlasu; prostředky aktuálního 

členění výpovědi 
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 (objednávka v restauraci, 

rezervace v hotelu, turistické 

informace atp.) 

Interaktivní řečové dovednosti 

Vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou v krátkém a jed-
noduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

►využívá ke své práci i ke 

studiu v rámci jiných předmětů 

francouzské internetové 

stránky, rozhlas, tisk 

 

vyjádření prostředku, účelu a cíle; vyjádření důsledku; 

vyjádření jistotní modality; věty důsledkové a příčinné 

 

Reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeolog-
ických obratů 

►je schopen plynulé konverzace 
na známé téma 

gastronomie, víno; ekonomické vztahy, peníze, peníze a 
kultura, fair trade; tradice, problémy a hodnoty současné 
Francie; proměny společnosti ve dvacátém století, věda a 
etika, genové mutace, stroje ve službách člověka; kultura, 
umění, památky; víra, náboženství, spiritualita 

OSV: proměny 

společnosti ve 20. 

století, fair trade 

MEDI: televize, tisk, 

manipulace 

Člověk a svět práce: 

gastronomie, vaření 
 

S jistou mírou sebedůvěry komu-
nikuje foneticky správně 
s použitím osvojené slovní zá-
soby a gramatických prostředků 

►v rámci francouzské komu-

nikace reaguje pohotově, spon-

tánně, jazykově správně 
 

jazykové prostředky vyjadřující chronologickou 

posloupnost; shrnutí slovesných způsobů; shrnutí záj-

men a jiných prostředků substituce 
 

 

Zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru 
s rodilými mluvčími na běžné a 
známé téma v předvídatelných 
každodenních situacích 

►svůj názor na známou prob-

lematiku správně formuluje a 

obhájí v diskusi, je schopen ar-

gumentovat a vést diskusi 

►je schopen vést víceméně 

plynulý rozhovor s rodilým 

mluvčím na řadu různých témat 

rozvíjení argumentu; odstíněné vyjádření souhlasu a 

nesouhlasu; vyjádření emocí: obava, strach, lhostejnost 
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5.3.3 ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
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5.3.3 ŠPANĚLSKÝ JAZYK (pokračování) 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP 
PRO ZV 
 
Receptivní řečové dovednosti:   
Žák 

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

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

 rozumí jednoduchým pokynům a 
adekvátně na ně reaguje  

 rozumí známým každodenním 
výrazům, zcela základním frázím a 
jednoduchým větám 

 používá abecední slovník učebnice 
a dvojjazyčný slovník 

DÍLČÍ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
 
 
 

 vyslovuje správně a srozumitelně 
známá slova včetně hlásek, které 
v češtině neexistují 

 správně klade slovní přízvuk   

 váže slova ve větě 

 správně intonuje 
 vyjmenuje hlavní myšlenky 

jednoduchého textu 

 shrne vlastními slovy jednoduchý 
text 

 správně reaguje na pokyny učitele 
v hodině 

 rozezná obsah slyšeného textu (i 
z video- nebo audionahrávek) 

 najde výraz v dvojjazyčném 
slovníku 

UČIVO 
 
TERCIE 
Slovní zásoba – tematické okruhy: 

 pozdravy 

 představování se 

 povolání 

 věk 

 země, národnosti a jazyky 

 číslovky 1-100 

 datum a čas 

 barvy 

 oblečení 

 obchody 

 byt a nábytek 

 dny, měsíce a určování datumu a 
času 

 město a doprava, popis cesty 

 rodina 

 popis míst a prostorů 

 fyzický a povahový popis lidí 

 běžné činnosti 

 domluvit sraz 
 

Gramatika 

 abeceda 

 určité a neurčité členy 

 mužský a ženský rod 

 jednotné a množné číslo 

 podstatná a přídavná jména  

 tázací zájmena cómo, de dónde, 
dónde, cuántos 

 slovesa ser a estar 

 slovesa llamarse a trabajar 

 přítomný čas prostý u 
pravidelných sloves 

 otázky a zápor  

PŘESAHY 
 
Jazyk a jazyková komunikace – 
mluvnické termíny 
 
Člověk a příroda – geografické 
termíny a faktografie 
 
Člověk a zdraví – zdraví, nemoci, 
zdravý životní styl, sporty 
 
Environmentální výchova – péče o 
životní prostředí 
 
Multikulturní výchova – význam 
užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního 
vzdělávání 
 
Myšlení v evropských a globálních 
souvislostech: 
  

 Evropa a svět nás zajímá: 
INT-4 

 Objevujeme Evropu a svět: 
INT-4 

 
Multikultura: 
 

 Kulturní diference: INT-3, 4 

 Lidské vztahy: INT-3, 4 

 Multikulturalita: INT-3,4 
 
 
Enviromentální výchova: 
 

 Vztah člověka a prostředí: 
INT-4 

Produktivní řečové dovednosti:  
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 

 
 

 s použitím známé slovní zásoby a 
gramatiky vytvoří věty týkající se 
daných témat 

 vlastními slovy gramaticky 
správně převypráví nebo shrne 
čtený nebo slyšený text 

 aplikuje slovní zásobu a 
gramatická pravidla při 
sestavování, obměňování nebo 
překládání jednoduchých vět a 
textů 

Interaktivní řečové dovednosti 

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

 

 vede rozhovor, používá 
doplňovací i zjišťovací otázky a 
vhodně reaguje na promluvy 
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výrazů, poskytne požadované 
informace 

partnera 
 

 řadové číslovky 

 osobní zájmena 

 ukazovací zájmena 

 přítomný čas nepravidelných 
sloves 

 zvratná slovesa 

 sloveso hay 

 předložky a, en, de, con, para 

 přivlastňování 

 stupňování 

 frekvenční příslovce 
 
 
KVARTA 
Slovní zásoba – tematické okruhy: 

 nakupování, množství a ceny 

 volný čas 

 v restauraci 

 příroda 

 roční období 

 počasí 

 dělat plány a cestování 

 vnitřní stavy 

 části těla, nemoci 

 vyjádření povinnosti 

 vyjádření bolesti a indispozice 

 činnosti v minulosti 

 vyjádření vkusu 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
 

Gramatika 

 slovesa gustar, encantar 

 sloveso doler 

 osobní zájmena druhého pádu 

 osobní zájmena třetího pádu 

 también, tampoco 

 neurčitá zájmena 

 čísla 100-1000000 

 průběhový čas 

 
Osobnostní a sociální výchova: 
 

 Rozvoj schopnosti 
poznávání: INT-3, 4 

 Seberegulace, 
sebeorganizace: INT-3, 4 

      8.   Komunikace: INT-3, 4 
       9.   Kooperace, kompetence:       

INT-3, 4 
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 muy, mucho 

 vazby „tener que + inf.“, „ir a + 
inf.“ a „hay que + inf.“ 

 minulý čas prostý (i nepravidelná 
slovesa) 

 minulý čas složený 

 kladný rozkaz 

 rozkaz se zájmeny 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP 
PRO GV 

 
Receptivní řečové dovednosti:  
Žák 
 rozumí hlavním bodům či 

myšlenkám autentického ústního 
projevu i psaného textu na běžné 
a známé téma 

 identifikuje strukturu 
jednoduchého textu a rozliší 
hlavní informace 

 rozliší v mluveném projevu jed-
notlivé mluvčí, identifikuje různé 
styly a citová zabarvení promluvy 

 odhadne význam neznámých 
slov na základě již osvojené 
slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení dle 
typu textu a účelu čtení 

 je schopen používat dvoj- 
jazyčný slovník 

 

DÍLČÍ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
 
 
 
 
 vyhledá hlavní myšlenky v učeb-

nicovém i autentickém textu a umí 
je vyjádřit vlastními slovy 

 rozumí poslechovým cvičením s 
texty z učebnice a umí na základě 
vyslechnutého reprodukovat obsah 
textu či řešit zadané úkoly 

 rozumí obsahu jednoduchého 
slyšeného autentického  textu z 
audionahrávky či  z videa, příp. si 
umí obsah odvodit z kontextu 

 umí odhadnout cizí výraz z kontex-
tu, především s pomocí skládání a 
odvozování slov 

UČIVO 
 
 
KVINTA 
Slovní zásoba – tematické okruhy 

 denní činnosti 

 kino a televize 

 cestování a dovolená 

 volný čas 

 sport 

 vynálezy 

 identifikování, definování a 
popsání lidí, předmětů a míst 

 krátké společenské interakce 

 telefonické hovory 

 fyzické a vnitřní stavy 

 děje v minulosti 

 korespondence ve španělštině 

 hodnocení činností, zkušeností a 
období 

 biografie 
 
Gramatika 

 vztažné věty 

 užití ser/estar 

 užití ir/venir 

 užití irse/llegar 

 přimý předmět životný (předložka 
a) 

 minulý čas prostý 

 minulý čas složený 

 časové výrazy 

 kombinace zájmen třetího a 
čtvrtého pádu 

 minulý čas prostý u 
nepravidelných sloves 

 kontrast minulý čas prostý / 
minulý čas složený 

PŘESAHY 
 
 
Myšlení v evropských a globál. sou-
vislostech 
INT - 5,6,7,8 
 
Jazyk a jazyková komunikace 
- vysvětlování  a srovnáváním s 
českou, příp. jinou cizojazyčnou 
mluvnicí a slovní zásobou (latina, 
angličtina, čeština) 
INT - 5,6,7,8  
 
Člověk a společnost 
- v rámci tématických okruhů poz-
návání historie a současnosti 
německy mluvících zemí, život u nás 
a v jiných zemích 
INT - 6,7,8 
 
Člověk a příroda 
- zeměpisné informace a konverzace 
o přírodě, životním prostředí ... - 
zvířata, rostliny, počasí, ochrana 
ŽP ... 
INT - 6,7,8 
  
Člověk a zdraví 
- sportování, aktivní  volný čas, 
koníčky,  lidské tělo, zdravý životní 
styl, ochrana zdraví 
INT - 5,7,8 
 
Multikulturní výchova 
- význam využití znalosti cizích 
jazyků pro pochopení a poznání kul-
tury, umění aj. cizích zemí, schop-
nost se dorozumět při cestování, 
práci, studiu v cizině... 

Produktivní řečové dovednosti:  
Žák 
 srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý, 
méně náročný autentický text se 
slovní zásobou na běžná témata 

 formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 logicky a jasně strukturuje 
středně dlouhý písemný projev, 
formální i neformální text na 
běžné či známé téma 

 sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 
 
 umí se vyjádřit souvisle, srozu-

mitelně a gramaticky o 
každodenních záležitostech 

 umí zformulovat jednoduchý, ale 
srozumitelný osobní dopis a od-
pověď na osobní dopis na běžné 
téma 

 umí zformulovat jednoduchý, ale 
srozumitelný formální dopis a od-
pověď na něj, např. žádost o 
práci, inzerát, dotaz na možnost 
studia či návštěvy kurzů v cizině 
apod. 

 umí s pomocí slovníku zformu-
lovat delší písemný projev - např. 
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 jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

 shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

 využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu 
na méně běžné téma. 

životopis, vyprávění jednoduchého 
příběhu, stručný popis apod. 

 

 
SEXTA 
Slovní zásoba – tematické okruhy 

 slavnosti 

 historické období 

 politika 

 přírodní prostředí 

 domácí práce 

 rodinný život 

 zklamání, překvapení, nadšení 

 zvyky v minulosti 

 lidé, zvířata a předměty 
v minulosti 

 popis okolností 

 plány v budoucnosti 

 názory, hypotézy, povolení, 
zákazy, doporučení, rozkazy a 
pokyny, přání, pozvání 

 
Gramatika 

 zkrácené tvary zájmen bueno, 
malo, primero, tercero, grande 

 superlativ 

 nepřímá řeč 

 souminulý čas 

 kontrast přítomný čas / souminulý 
čas 

 kontrast minulý čas prostý / 
souminulý čas 

 kontrast minulý čas prostý / 
kontrast minulý čas složený / 
souminulý čas 

 budoucí čas prostý 

 podmínkové věty 

 rozkaz kladný 

 rozkaz záporný 

 přítomný čas  spojovacího 
způsobu  

 
SEPTIMA 

INT - 5,6,7,8 
 
Osobnostní a sociální výchova-  
využito u témat rodina, přátelé, mezi-
lidské vztahy... 
INT -  5,7,8 

Interaktivní řečové dovednosti: 
Žák 

 vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

 reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, 
každodenních situacích užitím 
jednoduchých, vhodných výrazů 
a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně 
s použitím osvojené slovní 
zásoby a gramatických 
prostředků 

 zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé 
téma v předvídatelných 
každodenních situacích 

 
 
 umí v rozhovoru vyjádřit svůj 

souhlas, nesouhlas, svolení, pros-
bu, odmítnutí, zákaz, nutnost atd. 

 umí vyjádřit v rozhovoru omluvu, 
lítost, zájem, pozvání, radost, neli-
bost, překvapení, obavu, vděčnost 
apod. 

 umí vyjádřit souvisle, srozumitelně 
a gramaticky správně ústní i  
písemnou formou  pozdrav, vzkaz, 
blahopřání, pozvání, žádost 

 umí se zúčastnit formálního i 
neformálního rozhovoru nebo 
diskuze na běžné téma 

 umí adekvátně reagovat jako 
účastník strukturovaného pohovoru 
- po předchozí přípravě (pohovor 
při ucházení se o práci, studium 
apod.) 
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Slovní zásoba – tematické okruhy 

 zvířata 

 reklama 

 turismus 

 zvyky v různých kulturách 

 pokyny a rady 

 hypotézy v minulosti 

 vyjádření zájmu anebo 
nedůvěřivosti 

 přání 

 přesvědčovat někoho 

 fyzický a povahový popis lidí 

 vyjádření citů a pocitů 

 fráze 
 
Gramatika 

 předminulý čas 

 opakování časů oznamovacího 
způsobu 

 časové výrazy 

 rozkaz kladný a záporný 

 kontrast ser / estar 
 
OKTÁVA 
Slovní zásoba – tematické okruhy 

 literatura 

 kino 

 ekologie 

 cestování 

 pravděpodobnost v přítomnosti, 
minulosti a budoucnosti 

 stížnosti 

 údiv a znepokojení 

 vděk 

 nabízet pomoc 

 přijmout a odmítnout pomoci 
anebo spolupráci 

 
Gramatika 

 budoucí čas složený 
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 kontrast budoucí čas prostý / 
budoucí čas složený / 
podmiňovací způsob  

 výrazy pravděpodobnosti 

 výrazy naděje a vůle 

 superlativ 

 předložky por a para 

 minulý čas složený spojovacího 
způsobu 

 výrazy vděku 

 výrazy údivu 
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5.4 MATEMATIKA 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Matematika v primě až tercii obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP 
ZV, od kvarty do oktávy ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP GV. Matematika se realizuje rovněž v úzké 
koordinaci s ostatními vyučovacími předměty (Fyzika, Chemie), v nichž se využívá základních matematických dovedností. 
Kompetence týkající se práce s daty (tematický celek statistika) jsou náplní předmětu Informační a komunikační technologie. 
Předmět je svou podstatou založen na rozvoj dovedností žáků. Tím jsou dány metody práce zaměřené především na samo-
statnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry, početní soutěže s důrazem na 
činnostní charakter učení. 
Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů, utváří schopnost geome-
trického vhledu. Prostředkem pro hlubší poznání a předpokladem pro další studium je ovládnutí matematického aparátu, 
způsob matematického myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivních úvah. Matematika je prostředkem v mode-
lování a předpovídání jevů. Osvojí-li si žáci matematické pojmy a vztahy, proniknou lépe do podstaty oboru, podaří se jim 
propojit jednotlivé matematické okruhy.  
Diferencovaný přístup k dětem s SVP je uplatňován podle jejich specifických poruch. Individuální je hodnocení těchto žáků s 
přihlédnutím ke snaze, píli a ochotě zlepšovat své výsledky. Nadaným žákům jsou zadávány obtížné příklady ze sbírek. Tito 
žáci se účastní různých matematických soutěží. 
Celým vzdělávacím obsahem od kvinty do oktávy se prolíná vzdělávací obsah ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ, v je-
hož  očekávaných výstupech žák: 

 čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce 

 užívá správně logické spojky a kvantifikátory 

 rozliší definici a větu, rozliší předpoklad a závěr věty 

 rozliší správný a nesprávný úsudek 

 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení 

 zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému 

Časová dotace předmětu 
Prima 4 hodiny týdně  
Sekunda 4 hodiny týdně  
Tercie 4 hodiny týdně 
Kvarta 4 hodiny týdně 
Kvinta 3 hodiny týdně 
Sexta 3 hodiny týdně 
Septima 3 hodiny týdně 
Oktáva   3 hodiny týdně (2 hodiny z disponibilní dotace) 
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VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel: 

 podporuje u žáka rozvoj schopností abstraktního myšlení, zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, 
matematických hádanek, kvízů, křížovek, rébusů, atd. 

 vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák využívá při 
řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

 vede žáky ke stručnému vyjadřování matematickým jazykem a matematickou symbolikou 

 vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňování na základě pozná-
vání jejich charakteristických vlastností 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

 nabízí žákům dostatek úloha příkladů vycházejících z praxe a vedoucích k řešení problémů a samostatnému uvažování 

 vede žáky k poznání, že matematická úloha nemusí mít jediné řešení, učí žáky nacházet různé metody řešení úloh 

 vede žáky ke schopnosti užívat známé a osvědčené postupy řešení a aplikovat je při řešení úkolů obdobných nebo nových 

 vede žáky k provedení rozboru problému, k tvorbě postupu řešení, odhadu výsledků, k vyřešení problému a k vyhodno-
cení správnosti řešení vzhledem k zadání  

 vytváří u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě pokusu nebo zkušenosti, umět své hypotézy ověřit pomocí pří-
kladů 

 vede žáky k analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a problémů, 
k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám 

 vede žáky k pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci matematických poznatků v dalších 
vzdělávacích oblastech 

 vede žáky k rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich ověřování 
nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

 rozvíjí zkušenosti s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, v nichž se 
může orientovat prostřednictvím matematického popisu, k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí je-
jich použití, k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací 
a jedna situace může být vyjádřena různými modely) 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence komunikativní 
Učitel: 

 vede žáky k vyjadřování myšlenek, názorů a postupů v určitém logickém sledu dává žákům příležitost využívat informační 
i komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními 

 vede žáka k přesnému a stručnému vyjadřování užitím matematického jazyka a matematické symboliky, učí žáky porozu-
mění a orientaci v grafech, tabulkách a diagramech 

 vede žáky k zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu 

Kompetence pracovní 
Učitel: 

 nabízí žákům projekty a další činnosti (modelování, výrobu modelů těles), což vede ke zvládání základních pracovních 
činností (k práci s různým materiálem: dřevem, papírem a kovem) 

 vede žáky k práci s matematickými modely, k vědomí, že výsledku lze dospět různými způsoby 

 vede žáky k přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematickému textu 

 vede žáky k užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh 

 vede žáky k rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 provádí početní operace 
s přirozenými a celými 
čísly 

 zaokrouhluje, provádí  
odhady 

 účelně využívá kapesní 
kalkulátor 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Žák 

 zapíše přirozené číslo v desítkové soustavě 

 zobrazí přirozené číslo na číselné ose 

 porovnává přirozená čísla 

 zaokrouhluje přirozená čísla 

 ovládá početní výkony s přirozenými čísly včetně dělení jedno a 
dvojciferným dělitelem  

 řeší slovní úlohy vedoucí na početní výkony s přirozenými čísly 

 zapíše záporné a kladné číslo 

 určí opačné číslo k danému číslu 

 zobrazí celé číslo na číselné ose 

 porovná celá čísla 

 sčítá a odčítá celá čísla 

 užívá početní výkony s celými čísly v praxi 

 řeší slovní úlohy na užití celých čísel 
(pokračování na další straně) 

Opakování a prohloubení učiva 
5. ročníku. 

Přirozená čísla a početní výkony 
s nimi 

Celá čísla.Sčítání a odčítání ce-
lých čísel 

Pojem zlomku. Desetinná čísla a 
početní výkony s nimi 
 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vyjádří část celku zlomkem 

 zapíše desetinný zlomek 

 převede desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak 

 používá zkrácený a rozvinutý tvar desetinného čísla,určí řád čísla 

 zaokrouhlí desetinné číslo na daný řád 

 násobí desetinné číslo 10, 100, 1000; převádí jednotky délky a 
hmotnosti 

 ovládá početní operace s desetinnými čísly 

 řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly 
včetně úloh na výpočet obvodu a obsahu obdélníka a čtverce a 
objemu a povrchu kvádru a krychle 

 provádí odhad a kontrolu výsledků 

 využívá kalkulátor  

 pracuje s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody 

 provádí operace se zlomky 

 užívá převrácené číslo 

 znázorní racionální číslo na číselné ose 

 provádí operace se zlomky 

 upravuje  

 řeší slovní úlohy z praxe   

 provádí odhad a kontrolu výsledků 

 užívá kapesní kalkulátor  

 
Fyzika 

 modeluje a řeší situace s 
využitím dělitelnosti při-
rozených čísel 

 užívá vlastnosti dělitel-
nosti čísel 

 užívá znaky dělitelnosti čísel 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 25 

 rozliší prvočíslo a číslo složené 

 provede rozklad  složeného čísla na součin prvočinitelů 

 určí čísla soudělná a nesoudělná 

Dělitelnost přirozených čísel. 

Násobek, dělitel. 

Znaky dělitelnosti. 

 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  určí největšího spol. dělitele a nejmenší spol. násobek přiroze-
ných čísel 

 řeší  slovní úlohy vedoucí k využití dělitelnosti přirozených čísel 

Prvočísla a čísla složená. 

Společný dělitel a násobek 
čísel. 

 

 provádí početní operace 
s racionálními čísly 

 zaokrouhluje 

 provádí odhady 

 účelně využívá kapesní kalkulá-
tor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 uvede zlomek na základní tvar 

 porovná zlomky 

 zobrazí zlomky na číselné ose 

 krátí zlomek na základní tvar 

 rozšíří zlomky na společného jmenovatele 

 převede zlomek na smíšené číslo a naopak 

 určí převrácené číslo k danému zlomku 

 převede zlomek na desetinné číslo a naopak 

 užívá zlomky při řešení praktických situací 

 ovládá početní operace se zlomky a smíšenými čísly 

 upravuje početní výrazy se zlomky a smíšenými čísly 

 upraví složený zlomek, 

 definuje racionální číslo 

 zobrazí racionální číslo na číselné ose 

 porovná racionální čísla 

 ovládá početní výkony s racionálními čísly 

 užívá početní výkony s racionálními čísly v praxi 

 řeší slovní úlohy s využitím racionálních čísel 

 upravuje jednoduché i složené  početní výrazy s racionálními 
čísly 

Racionální čísla. 

Zlomek. 

Rovnost zlomků. 

Rozšiřování a krácení zlom-
ků. 

Zápis zlomků desetinným 
číslem. 

Uspořádání zlomků. 

Záporná desetinná čísla a 
záporné zlomky. 

Racionální čísla. 

Vlastnosti racionálních čísel. 

Početní  operace 
s racionálními čísly. 

Složený zlomek. 
 
 

Chemie 
Fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 užívá různé způsoby vyjádření 
kvantitativního vztahu celek-
část (zlomkem, desetinným čís-
lem, procentem) 

 vyjádří desetinné číslo nebo zlomek v procentech a naopak 

 rozliší celek, procentovou část, počet procent 

Procenta(Promile). 

Základ, počet procent, pro-
centová část. 

Chemie 
Fyzika 
Zeměpis 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vypočítá jednotlivé veličiny podle vzorce nebo pře-
chodem přes jednotku 

 jednoduché úlohy řeší zpaměti, 

 provádí odhad výsledku, 

 řeší slovní úlohy z praxe, 

 užívá promile 

 řeší jednoduché úlohy na výpočet úroků 

Výpočet procentové části. 

Výpočet počtu procent. 

Výpočet základu. 

Jednoduché úrokování. 

Slovní úlohy. 

 

 analyzuje a řeší jednoduché pro-
blémy,modeluje konkrétní situace, 
nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

 řeší aplikační úlohy na procenta 

 Souhrnná cvičení. 

Obsahy obrazců a objemy tě-
les. 

 

 charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

 využívá matematickou symboliku 
 
 
 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 rozezná  rovinné obrazce (trojúhelník, obdélník, čtve-
rec, čtyřúhelník, kruh) 

 určí délku úsečky 

 používá základní jednotky délky a jejich převody 

 určí obvod obrazce 

 sestrojí úsečku dané délky 

 sestrojí polopřímku a polopřímku k ní opačnou 

 rozliší rovnoběžky a různoběžky 

 sestrojí rovnoběžku s danou přímkou v dané vzdále-
nosti 

 určí vzdálenost rovnoběžek 

 sestrojí kolmici k dané přímce daným bodem 

 určí vzdálenost bodu od přímky 

 sestrojí osu úsečky a osu úhlu 
(pokračování na další straně) 

Opakování učiva 5. ročníku. 

Trojúhelníky. 

Rovnoramenný trojúhelník. 

Rovnostranný trojúhelník. 

Střední příčky trojúhelníka. 

Těžnice trojúhelníka. 

Výšky trojúhelníka. 

Kružnice opsaná a vepsaná 
trojúhelníku. 

Čtyřúhelníky. 

Pravidelné mnohoúhelníky. 
 

Rýsování 
Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  sestrojí kružnici s daným středem a poloměrem 

 sestrojí obdélník, čtverec, trojúhelník ze tří stran, pravoúhlý trojúhelník 

 třídí a popíše trojúhelníky podle úhlů a stran 

 sestrojí výšky, těžnice, těžiště, střední příčky 

 sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou 

 pomocí kružítka se trojí úhel 45°, 60°, 30°, 15°, 90°  

 sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník, pravidelný dvanáctiúhel-
ník a šestnáctiúhelník 

 rozliší různoběžníky, rovnoběžníky, lichoběžníky 

 třídí a popíše čtyřúhelníky 

 rozlišuje pojem úhlopříčka, výška rovnoběžníka 

 využívá matematickou symboliku 

 
 

 určuje velikost úhlu 
měřením a výpo-
čtem,  

 využívá matematic-
kou symboliku 

 

 rozliší úhly duté a vypuklé, přímé, ostré, tupé a pravé, 

 dovede narýsovat úhel dané velikosti určený ve stupních,  

 změří velikost úhlu pomocí úhloměru,  

 užívá jednotky stupeň, minuta,  

 odhadne velikost úhlu, 

 graficky sčítá a odčítá úhly, 

 sčítá a odčítá úhly ve stupních a minutách, -        

 násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma 

 vyznačí vrcholové úhly, střídavé a souhlasné úhly 

 určí vedlejší úhly,a jejich velikosti, 

 určí velikost zbývajícího vnitřního úhlu  

 trojúhelníka a čtyřúhelníka podle věty o součtu vnitřních úhlů v trojú-
helníku a čtyřúhelník 

 určí vnější úhel trojúhelníka a jeho velikost 

 využívá matematickou symboliku 

Opakování a prohloubení uči-
va matematiky z 5. ročníku. 

Velikost úhlu. 

Sčítání a odčítání úhlů. 

Velikost úhlu ve stupních a 
minutách. 

Dvojice úhlů. 

Vnější a vnitřní úhly trojúhel-
níka.  

Vnitřní úhly čtyřúhelníků. 

Fyzika 
Zeměpis 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 odhaduje a vypo-
čítá obsah a ob-
vod základních 
rovinných obraz-
ců 

 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 

 používá základní jednotky obsahu a jejich převody 

 odvodí vzorec pro obvod obrazce z jeho vlastností 

 vypočítá obvod obrazce dosazením daných hodnot do vzor-
ce, odvodí vzorec pro obsah obrazce z jeho vlastností,  

 vypočítá obsah obrazce dosazením daných hodnot do vzorce 

 vypočítá ostatní veličiny dosazením daných hodnot do vzorce 

 řeší slovní úlohy z praxe 

 provádí odhady výpočtů a zaokrouhlení výsledků 

 používá kalkulátor  

Opakování a prohloubení učiva z 5.ročníku. 

Obvod a obsah trojúhelníka. 

Obvod a obsah rovnoběžníka. 

Obvod a obsah lichoběžníka  

Obvod pravidelného mnohoúhelníka  
 

Fyzika 

 využívá vlastností 
útvarů  k řešení 
konstrukčních 
úloh 

 načrtne a sestrojí 
rovinný útvar 

 užívá základních pravidel rýsování 

 sestrojí trojúhelník podle věty sss, sus, usu 

 sestrojí čtyřúhelník z daných prvků 

 zadání úlohy vyznačí v náčrtku 

 využívá matematické symboliky k zápisu postupu konstrukce 

Opakování a rozšíření učiva z 5. ročníku. 

Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, 
usu. 

Konstrukce rovnoběžníků. 

Konstrukce lichoběžníků. 

Rýsování 

 užívá k argumen-
taci věty o shod-
nosti trojúhelníků 

 

 dokáže pomocí vět o shodnosti trojúhelníků vlastnosti 
čtyřúhelníků a mnohoúhelníků  

Vlastnosti rovnoběžníků. 

Vlastnosti lichoběžníků. 

Odvození vzorce pro obsah rovnoběžníka 

Odvození vzorce pro obsah lichoběžníka. 

 

 načrtne a sestrojí 
obraz rovinného 
útvaru  ve středo-
vé a osové sou-
měrnosti   

 

 ovládá vlastnosti středově, osově souměrných bodů a útvarů  

 užívá pojem osa souměrnosti, střed souměrnosti, samodruž-
né body 

 sestrojí útvar souměrný podle daného středu, podle dané osy 

 určí středově a osově souměrný útvar 

 určí střed souměrnosti útvaru, osu souměrnosti útvaru 

Středová a osová souměrnost. 

Útvary souměrné podle středu a podle osy. 
. 

Rýsování 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 určuje a charakterizuje zá-
kladní prostorové útvary, 
analyzuje jejich vlastnosti 

 odhaduje a vypočítává ob-
jem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí síť zá-
kladních těles 

 načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles 
v rovině 

 

 rozliší pojem rovinný a prostorový útvar 

 vyjmenuje základní prostorové útvary (krychle, kvádr, hranol)  

 načrtne a narýsuje jejich síť 

 načrtne a narýsuje obraz kvádru, krychle,ve volném rovnoběžném 
promítání 

 popíše vlastnosti těles 

 na základě vlastností odvodí vzorec pro objem a povrch tělesa 

 vypočítá objem a povrch tělesa dosazením daných údajů do vzorců 

 vzorce použije k výpočtu dalších veličin (tělesové výšky, hrany 
podstavy,bočních hran) 

 používá jednotek  obsahu a objemu 

 převádí jednotky obsahu a objemu 

 řeší slovní úlohy z praxe na výpočet objemů a povrchů těles 

 odhaduje a zaokrouhluje výsledky 

 k výpočtům používá kalkulátor 

Kvádr a krychle, povrch a 
objem. 

Hranol, popis. 

Výpočet povrchu a objemu 
hranolu.  

Slovní úohy. 
 

Fyzika 
Rýsování 

 analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využi-
tím osvojeného matematic-
kého aparátu 

 Opakování učiva, souhrnná 
cvičení. 
 

Fyzika 

 užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při ře-
šení úloh a problémů a na-
lézá různá řešení předklá-
daných nebo zkoumaných 
situací 

 řeší úlohy na prostorovou 
představivost 

(pokračování na další straně) 

NESTANDARDNÍ A APLIKAČNÍ ÚLOHY 

 sestaví číselné a logické řady podle určitých -pravidel, 

 řeší různé číselné a obrázkové analogie, logické a netradiční geome-
trické úlohy 

Číselné a logické řady. 

Číselné a obrázkové analo-
gie. 

Logické a netradiční geome-
trické úlohy. 

Magické čtverce. 

Slovní úlohy. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 aplikuje a kombinuje poznatky a do-
vednosti z různých vzdělávacích ob-
lastí 

 řeší jednoduché praktické slovní úlo-
hy a problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské ma-
tematiky 

   

 

  



 241 

5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 provádí početní operace v oboru ce-
lých a racionálních čísel 

 užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady 
s danou přesností 

 využívá kalkulátor 
 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Žák 

 zapíše druhou mocninu racionálního čísla jako součin 

 vypočítá druhou mocninu racionálního čísla 
v jednoduchých příkladech zpaměti 

 určí odhad druhé mocniny 

 určí druhou mocninu pomocí kalkulátoru 

 řeší slovní úlohy z praxe na užití určení druhé mocniny 

 definuje druhou odmocninu 

 vypočítá zpaměti druhou odmocninu v jednodušších pří-
kladech 

 provede odhad druhé odmocniny 

 určí druhou odmocninu kladného racionálního čísla po-
mocí  kalkulátoru 

 řeší slovní úlohy na užití určování druhé odmocniny 

Opakování učiva primy  

Druhá mocnina a odmocni-
na 

Fyzika 
Chemie 
 

 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti přirozených čísel 

 Opakování učiva primy  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek-
část(přirozeným čís-
lem,poměrem,zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 

 vyjádří poměr dělením, zlomkem 

 krátí a rozšiřuje poměr 

 určí převrácený poměr k danému 

 dělí celek na části v daném poměru 

 porovná veličiny poměrem 

 větší(zmenší) danou hodnotu v daném pom 

 upraví postupný poměr 

 řeší slovní úlohy s využitím poměru 

Opakování učiva primy. 

Poměr. 

Postupný poměr. 

 

 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem, pracuje s měřít-
ky map a plánů 

 

 řeší slovní úlohy z praxe  s využitím poměru , 

 určí měřítko plánu a mapy 

 rýsuje jednoduché plánky a výkresy v daném měřítku 

 řeší slovní úlohy s využitím měřítka  

 rozhodne,tvoří-li 2 poměry úměru 

 úměru upraví na základní tvar 

 řeší slovní úlohy trojčlenkou (změnou v daném poměru 
nebo úměrou) 

Měřítko plánu a mapy. 

Úměra. 
 

Zeměpis 
Chemie 

 řeší aplikační úlohy na procenta  
 

Souhrnná cvičení 

Výpočet obsahu obrazců a 
objemů těles. 

 

 matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných, určí 
hodnotu výrazu 

 provádí rozklad výrazu na součin 
vytýkáním před závorku 

 
 
 

 rozliší číselný výraz a výraz s proměnnou 

 dosadí do výrazu dané číslo  

 určí hodnotu výrazu 

 zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí a dělí výraz jednočlenem 

 upraví výraz vytýkáním před závorku 

 

Výrazy. 
Zjednodušení a úprava 
výrazů. 
Výrazy s proměnnou, 
dosazování do výrazů. 
Sčítání, odčítání výrazů. 
násobení a dělení výrazů 
jednočlenem. 
Vytýkání před závorku. 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 formuluje a řeší reálnou situaci po-
mocí rovnic, pomocí nerovnic  

 rozliší pojem rovnost a rovnice 

 rozliší ekvivalentní úpravu rovnic,- 

 řeší rovnici lineární s jednou neznámou, 

 vyjádří neznámou ze vzorce 

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic  

 užívá řešení rovnic v praxi, 

 dokáže se přesvědčit zkouškou o správnosti řešení  

 řeší nerovnice o jedné neznámé 

 využívá k řešení nerovnic číselné osy 

Lineární rovnice. 

Rovnost, rovnice, ekviva-
lentní úprava rovnic. 

Slovní úlohy. 

Vyjádření neznámé ze vzor-
ce. 

Lineární nerovnice, ekviva-
lentní úpravy. 

Fyzika 

 analyzuje a řeší jednoduché pro-
blémy, modeluje konkrétní situace, 
v nichž využívá matematický aparát 
v oboru racionálních čísel 

 Souhrnná cvičení. Fyzika 
Chemie 

 určuje vztah přímé a nepřímé uměr-
nosti, 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rov-
nicí, grafem,  

 matematizuje jednoduché reálné situ-
ace s využitím funkčních vztahů 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 užívá soustavy souřadnic 

 zakreslí bod s danými souřadnicemi 

 čte souřadnice bodu  

 zapíše tabulku přímé a nepřímé úměrnosti 

 určí, zda daná závislost je přímá(nepřímá) úměrnost, své 
tvrzení zdůvodní 

 určí předpis přímé a nepřímé úměrnosti z tabulky, daných 
bodů a grafu funkce, 

 načrtne a sestrojí graf přímé(nepřímé)úměrnosti 

 řeší slovní úlohy s využitím  vztahů  pří-
mé(nepřímé)úměrnosti 

 řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky(změnou v daném 
poměru nebo úměrou ) 

Pravoúhlá soustava souřad-
nic v rovině.  

Přímá a nepřímá úměrnost. 

Rovnice a graf přímé a ne-
přímé úměrnosti. 

Řešení slovních úloh troj-
členkou. 
 

Fyzika 
Chemie 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zdůvodňuje a využívá polohové a 
metrické vlastnosti základních geo-
metrických útvarů při řešení úloh  a 
jednoduchých praktických problémů  

 využívá potřebnou matematickou 
symboliku 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 určí  vzájemnou polohu bodu a kružnice 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

 určí vzájemnou polohu 2 kružnic  

 matematicky vyjádří tyto vztahy 

 určí vzdálenost přímky od středu kružnice a porovná ji s 
poloměrem kružnice 

 určí vzdálenost středů kružnic a porovná ji s velikostí 
obou poloměrů 

 určí výpočtem ze kterých 3úseček lze sestrojit trojúhelník 

 určí výpočtem ze kterých 3 úseček lze sestrojit pravoúhlý 
trojúhelník pomocí Pythagorovy věty 

 vypočítá jednotlivé strany v pravoúhlém trojúhelníku 

 dokáže Pythagorovu větu použít na výpočet příček v 
trojúhelnících, čtyřúhelnících 

 používá Pythagorovu větu při řešení úloh z praxe 

 využívá matematickou symboliku 

Opakování učiva primy. 

Pythagorova věta a věta k ní 
obrácená.  

Výpočet stran v pravoúhlém 
trojúhelníku. 

Užití Pythagorovy věty v 
praxi- řešení slovních úloh. 

Vzájemná poloha přímky a 
kružnice. 

Vzájemná poloha dvou 
kružnic. 
 

Fyzika 
Rýsování 
 

 charakterizuje a třídí  základní rovin-
né útvary 

 
 

 rozliší pojem kruh kružnice (oblouk kružnice, kruhová 
výseč) 

 sestrojí kružnici (kruh) daného poloměru (průměru) 

 užívá s porozuměním pojmy tečna, sečna,vnější přímka 
kružnice, tětiva kružnice,středový úhel příslušný k dané 
tětivě 

 sestrojí tečnu v daném bodu kružnice 

 sestrojí tečny  ke kružnici z daného bodu ležícího vně 
kružnice 

Opakování učiva primy. 

Kruh a kružnice. 

Rýsování 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod základ-
ních rovinných obrazců 

 

 vypočítá obsah kruhu, (kruhové výseče) 

 vypočítá délku kružnice (oblouku kružnice) 

 vypočítá obsah pravidelného mnohoúhelníka 

Obsah a obvod kruhu.(jeho 
částí) 

Obsah pravidelného mno-
hoúhelníka  

Fyzika 

 využívá pojem množina 
všech bodů dané vlast-
nosti k charakteristice 
útvaru a k řešení polo-
hových a nepolohových 
konstrukčních úloh 

 načrtne a sestrojí ro-
vinný útvar 

 používá základních pravidel rýsování 

 definuje základní množiny bodů daných vlastností 

 sestrojí množiny bodů daných vlastností 

 užívá Thaletovy věty ke konstrukci tečny ke kružnici z daného bodu 
ležícího vně kružnice 

 sestrojí trojúhelník je-li dána těžnice,výška,poloměr kružnice opsané a 
vepsané 

 narýsuje čtyřúhelník zadaný stranami, úhly a úhlopříčkami, poloměrem 
kružnice opsané a vepsané 

 zadání úlohy vyznačí v náčrtku 

 využívá symboliky k zápisu postupu konstrukce, 

Opakování učiva primy. 

Jednoduché konstrukce. 

Množiny bodů daných 
vlastností. 

Thaletova kružnice.  

Užití množin bodů při řeše-
ní konstruktivních úloh. 
 

Rýsování 

 užívá k argumentaci 
věty o shodnosti trojú-
helníků 

 určí shodné geometrické útvary pomocí průsvitky 

 užívá vět o shodnosti trojúhelníků 

 sestrojí trojúhelníky podle vět sss, sus, usu 

 vysloví základní větu o shodnosti geometrických útvarů  

 provede zápis  shodnosti trojúhelníků pomocí matematické symboliky 

 pomocí vět o shodnosti trojúhelníků zdůvodňuje základní vlastnosti 
čtyřúhelníků a pravidelných mnohoúhelníků 

Shodnost útvarů v rovině. 

Shodnost trojúhelníků. 
 

 

 načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru  ve 
středové a osové sou-
měrnosti,v posunutí   

 

 ovládá vlastnosti středově a osově souměrných bodů a obrazců  

 sestrojí obraz bodu v posunutí určeném velikostí a směrem posunutí 

 sestrojí útvar v posunutí určeném směrem a velikostí posunutí 

 užívá vlastnosti obrazců vzniklých posunutím k řešení úloh z praxe 
(pokračování na další straně) 

Opakování středové a osové 
souměrnosti. 

Posunutí. 
. 

Fyzika 
Rýsování 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  užívá pojem, směr a velikost posunutí,vektor posunutí, 

 určí vektor posunutí je-li dán vzor a obraz vzniklý jeho 
posunutím 

 sestrojí obraz útvaru ve shodném zobrazení s užitím 
soustavy souřadnic 

 
 

 určuje a charakterizuje základní prosto-
rové útvary 

 analyzuje jejich vlastnosti, 

 odhaduje a vypočítává objem a povrch 
těles, 

 načrtne a sestrojí síť základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 
těles v rovině 

 definuje rotační válec jako těleso vzniklé rotací obdél-
níka kolem osy válec,  

 načrtne a narýsuje síťválce, načrtne a narýsuje obraz 
válce v pravoúhlém promítání  

 popíše vlastnosti tělesa  

 na základě těchto vlastností odvodí vzorec pro výpočet 
jeho objemu a povrchu,  

 vypočítá objem a povrch válce dosazením daných údajů 
do vzorce 

 vzorce použije k výpočtu dalších veličin (tělesové výš-
ky, hrany podstavy, bočních hran, ) 

 řeší slovní úlohy v praxi vedoucí k výpočtu objemu a 
povrchu válce 

Opakování a prohloubení 
učiva primy. 

Objem a povrch válce. 

Slovní úlohy. 
 

Rýsování 
Fyzika 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného matematic-
kého aparátu 

 Opakování  učiva. 

Souhrnná cvičení. 
 

Rýsování 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsu-
dek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkou-
maných situací 

NESTANDARDNÍ A APLIKAČNÍ ÚLOHY 

 sestaví číselné a logické řady podle určitých pravidel, -
řeší různé číselné a obrázkové analogie, logické a netra-
diční geometrické úlohy 

Číselné a logické řady. 

Číselné a obrázkové ana-
logie. 

Logické a netradiční geo-
metrické úlohy. 

 

(pokračování na další straně)  (pokračování na další straně)  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 řeší úlohy na prostorovou představivost. 
aplikuje a kombinuje poznatky a doved-
nosti z různých vzdělávacích oblastí 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné mí-
ry nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 

 Magické čtverce. 

Slovní úlohy. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 provádí početní operace s  celými a raci-
onálními čísly 

 užívá ve výpočtech  druhé mocniny a 
odmocniny a třetí mocniny 

 zaokrouhluje 

 provádí odhady 

 účelně využívá kalkulátor   

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Žák 

 užívá pojem nezáporné číslo 

 mocninu  nezáporného racionálního čísla zapíše jako 
součin stejných činitelů 

 rozliší pojmy základ mocniny, mocnitel (exponent) 

 určí druhou mocninu a odmocninu racionálního čísla a 
třetí mocninu racionálního čísla pomocí kalkulátoru,u 
jednodušších příkladů zpaměti 

 upraví výrazy s druhou a třetí mocninou a druhou od-
mocninou racionálního čísla 

 provede odhad druhé mocniny a odmocniny a třetí 
mocniny racionálního čísla. 

 řeší slovní úlohy s využitím druhé mocniny a odmocni-
ny,  třetí mocniny 

 zaokrouhluje 

 účelně využívá kalkulátor 

Druhá mocnina a odmoc-
nina nezáporných racio-
nálních čísel (opakování a 
rozšíření učiva sekundy). 

Třetí mocnina nezápor-
ných racionálních čísel. 
 

Fyzika 
Chemie 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek-část (poměrem, zlomkem, dese-
tinným číslem, procentem) 

 Opakování učiva sekundy.  

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti 
v oboru přirozených čísel 

 Opakování učiva.  

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádře-
né poměrem 

 pracuje s měřítky map a plánů 

 Opakování učiva sekundy.  

 řeší aplikační úlohy na procenta  Souhrnná cvičení. 
Obsahy a obvody obrazců. 
Objemy a povrchy těles. 

 

 matematizuje jednoduché reálné situace s vyu-
žitím proměnných 

 určí hodnotu výrazu 

 provádí operace s mocninami a odmocninami 

 upravuje číselné výrazy 

 upravuje efektivně výrazy s proměnnými 

 sčítá, násobí výrazy 

 provádí rozklad výrazu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním 

 
 

 určuje mocniny s přirozeným mocnitelem 

 zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí 
mocnin 10 

 sčítá, odčítá, násobí dělí  a umocňuje mocniny s 
přirozeným mocnitelem 

 upraví složený početní výraz se závorkami i bez 
závorek 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí výraz jednočlenem, 

 upraví výraz vytýkáním před závorku, 

 násobí výrazy,  

 geometricky znázorní úpravu výrazů 

 užívá vzorce ke zjednodušování výrazů a k roz-
kladu výrazů na součin, 

 provádí úpravu lomených výrazů, 

 určí definiční obor lomeného výrazu, 

 provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny  

Opakování učiva sekundy. 

Mocniny a úprava celistvých 
výrazů. 

Počítání s mocninami s při-
rozeným exponentem. 

Sčítání a odčítání výrazů. 

Rozklad výrazů na součin 
vytýkáním a podle vzorců. 

Úprava lomených výrazů. 

Definiční obor lomeného 
výrazu. 
 
 
 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

 

 řeší složitější lineární rovnice s jednou neznámou, 

 vyjádří neznámou ze složitějšího vzorce, 

 řeší rovnici s neznámou ve jmenovateli 

 stanoví definiční obor rovnice,  

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic o dvou ne-
známých, 

 využívá metodu dosazovací nebo sčítací,  

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic a jejich 
soustav 

 užívá řešení rovnic v praxi 

 dokáže se přesvědčit zkouškou o správnosti  řešení 
rovnice 

 řeší nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy  

 využívá k řešení číselné osy 

Opakování učiva sekundy 

Řešení lineárních rovnic s jed-
nou neznámou. 

Řešení rovnic s neznámou ve 
jmenovateli. 

Řešení soustav dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými. 

Slovní úlohy. 

Vyjádření neznámé ze vzorce. 

Řešení lineárních nerovnic o 
jedné neznámé. 

Řešení soustav dvou lineárních 
nerovnic o dvou neznámých. 

Fyzika 
Chemie 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy 

 modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru 
racionálních čísel 

 Souhrnná cvičení. Fyzika 
Chemie 

 vyhledává, vyhodnocuje, zpracovává 
data 

 porovnává soubory dat 

 určuje vztah přímé a nepřímé uměrnos-
ti 

 určí lineární funkci, kvadratickou funk-
ci ve tvaru y = ax2, funkci y = |x| 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 provádí jednoduchá statistická šetření 

 zapisuje výsledky šetření tabulkou nebo diagramem 

 čte tabulky a grafy a interpretuje je v praxi 

 určí četnost jednotlivých hodnot, 

 zapíše četnost do tabulky 

 vypočítá aritmetický průměr 

Opakování učiva sekundy. 

Základy statistiky. 

Úvod do funkcí. 

Lineární funkce. 

Kvadratická funkce. 

Nepřímá úměra.   

Fyzika 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem, 

 matematizuje jednoduché reál-
né situace s využitím funkčních 
vztahů 

 určí z dané tabulky modus a medián 

 čte a sestrojuje diagramy a grafy s údaji v procentech 

 rozezná funkční vztah od jiných vztahů 

 určí definiční obor funkce a množinu funkčních hodnot 

 užívá různá zadání funkce  

 určuje funkci z tabulek a grafů různých závislostí 

 rozliší pojmy definiční obor, obor funkčních hodnot , tabulka hod-
not, graf funkce, funkční hodnota,nezávisle a závisle proměnná 

 načrtne a sestrojí graf funkce 

 modeluje reálné situace pomocí funkcí 

 určí lineární funkci 

 objasní geometrický význam parametrů a, b  v předpisu y = ax + b 

 určí vztah a vlastnosti přímé úměrnosti 

 určí předpis lineární. funkce z tabulky daných bodů a grafu funkce 

 určí průsečíky grafu lineární funkce s osami souřadnic  

 určí vztah a vlastnosti nepřímé úměrnosti 

 určí kvadratickou funkci v základním tvaru y = ax2 

 dosazením souřadnic bodu do rovnice určí, leží-li bod na grafu da-
né funkce 

 zapíše tabulku a sestrojí graf funkce y = |x| 

 řeší reálné problémy pomocí funkcí 

Absolutní hodnota reál-
ného čísla. 

Funkce y = |x|. 

 

 zdůvodňuje a využívá polohové 
a metrické vlastnosti základních 
geometrických útvarů při řešení 
úloh  a jednoduchých praktic-
kých problémů 

 využívá potřebnou matematic-
kou symboliku 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Opakování učiva .  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá pojem množina 
všech bodů dané vlastnosti k 
charakteristice útvaru a k ře-
šení polohových a nepoloho-
vých konstrukčních úloh 

 načrtne a sestrojí rovinný 
útvar 

 Opakování učiva . 
 

 

 odhaduje a vypočítá obsah a 
obvod základních rovinných 
obrazců 

 řeší slovní úlohy z praxe 

 provádí odhady výpočtů a zaokrouhlení výsledků 

 používá kalkulátor  

Opakování učiva. 

Obvod a obsah pravidel-
ného mnohoúhelníka. 

 

 užívá k argumentaci a při vý-
počtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků 

 určuje podobné útvary v rovině 

 určí a použije poměr podobnosti 

 vysloví základní větu o podobnosti geometrických útvarů 

 odvodí a užívá vět o podobnosti trojúhelníků  

 provede zápis podobnosti trojúhelníků pomocí matematické symboliky 

 řeší úlohy výpočtové geometrie 

 dokáže vlastnosti příček v trojúhelnících  

 zvětšuje a zmenšuje útvary v daném poměru 

 rozdělí úsečku na části v daném poměru 

 užívá poměru podobnosti při práci s plány a mapami 

 na základě podobnosti rovnoramenných trojúhelníků odvodí goniome-
trické funkce sin, cos, tg 

 určuje hodnoty goniometrických funkcí ostrých úhlů pomocí kalkulátoru 

 z dané hodnoty goniometrické funkce určí pomocí kalkulátoru příslušný 
úhel 

(pokračování na další straně) 

Opakování učiva 

Podobnost g. útvarů. 

Podobnost trojúhelníků. 

Užití podobnosti g. útvarů 
při řešení konstruktivních 
úloh. 

Užití podobnosti v praxi. 

Goniometrické funkce 
ostrého úhlu pravoúhlého 
trojúhelníka. 

Funkce sin, cos, tg. 

Řešení pravoúhlého trojú-
helníka. 

Slovní úlohy. 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  narýsuje úhel dané velikosti  pomocí goniometrické funkce 

 užitím goniometrické funkce určí velikost daného úhlu 

 sestrojí grafy funkcí sin, cos, tg pro hodnoty úhlů od 0° až 90°  

 užívá goniometrických funkcí při řešení pravoúhlých trojúhelníků při vý-
počtu obsahů obrazců, objemů a povrchů těles 

 pomocí goniometrických funkcí určí odchylku tělesové úhlopříčky hra-
nolu od roviny podstavy, odchylku stěnové výšky jehlanu od roviny pod-
stavy, odchylku strany kužele od roviny podstavy, 

 řeší slovní úlohy v praxi 

Opakování učiva. 
 

 

 načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru v  
otáčení 

 

 ovládá vlastnosti bodů (obrazců) vzniklých otočením daného bodu (ob-
razce) v kladném a záporném smyslu 

 sestrojí bod (obrazec) v otočení určeném  středem a úhlem otočení 

 určí střed a úhel otočení 

Otáčení.  

 určuje a charakterizuje 
základní prostorové 
útvary, analyzuje jejich 
vlastnosti 

 odhaduje a vypočítává 
objem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí síť 
základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles 
v rovině 

 

 vyjmenuje základní prostorové útvary: krychle, kvádr, hranol, válec, jeh-
lan, kužel 

 načrtne a narýsuje jejich síť jehlanu a kužele 

 načrtne a narýsuje obraz, jehlanu ve volném rovnoběžném promítání a 
v pravoúhlém promítání a obraz kužele v pravoúhlém promítání 

 popíše vlastnosti těles 

 na základě vlastností tělesa odvodí vzorec pro jejich objem a povrch 

 vypočítá tuto veličinu dosazením daných údajů do vzorců  -vzorce pou-
žije k výpočtu dalších veličin (tělesové výšky, hrany podstavy, bočních 
hran, stěnových a tělesových úhlopříček) 

 pomocí goniometrických funkcí určí odchylku tělesové úhlopříčky hra-
nolu od roviny podstavy, odchylku stěnové výšky jehlanu od roviny pod-
stavy, odchylku strany kužele od roviny podstavy 

 řeší slovní úlohy v praxi 

Opakování a prohloubení 
učiva sekundy. 

Jehlan. 

Kužel. 

Objem a povrch jehlanu a 
kužele. 

Slovní úlohy. 
 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného matema-
tického aparátu 

 Opakování učiva, souhrn-
ná cvičení. 

Fyzika 

 užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení předkládaných ne-
bo zkoumaných situací 

 řeší úlohy na prostorovou představi-
vost. aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých vzdělávacích ob-
lastí 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
a problémy, jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých postupech 
a algoritmech školské matematiky 

NESTANDARDNÍ A APLIKAČNÍ ÚLOHY 

 sestaví číselné a logické řady podle určitých pravidel, řeší 
různé číselné a obrázkové analogie, logické a netradiční 
geometrické úlohy 

Číselné a logické řady. 

Číselné a obrázkové ana-
logie. 

Logické a netradiční geo-
metrické úlohy. 

Magické čtverce. 

Slovní úlohy. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 provádí početní operace s reálnými čís-
ly, upravuje číselné výrazy 

 zaokrouhluje 

 odhaduje výsledky numerických opera-
cí a efektivně je provádí 

 používá při výpočtech druhou a třetí 
mocninu a odmocninu 

 účelně využívá kapesní kalkulátor   

 aplikuje geometrický význam absolutní 
hodnoty 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Žák 

 rozliší číslo přirozené, celé, racionální iracionální 

 provádí aritmetické operace s reálnými čísly 

 vysvětlí vlastností početních operací,dovede jich použít  

 upravuje jednoduché i složené početní výrazy se závor-
kami i bez závorek 

 zaokrouhlí reálné číslo na místa určitého řádu 

 nebo na daný počet platných číslic 

 upravuje výrazy s odmocninami 
(pokračování na další straně)  

Druhy čísel 

Obor přirozených čísel. 

Obor celých čísel. 

Obor racionálních čísel. 

Obor reálných čísel. 

Druhá a třetí odmocnina. 

Absolutní hodnota reál-
ného čísla. 
 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  užívá kapesní kalkulátor 

 znázorní reálné číslo na číselné ose,určí absolutní hodno-
tu reálného čísla,  

 chápe její geometrický význam absolutní hodnoty reálné-
ho čísla 

  

 operuje s intervaly  objasní základní množinové pojmy 

 zapíše množinu pomocí omezeného a neomezeného in-
tervalu 

 na číselné ose znázorní a zapíše průnik a sjednocení in-
tervalů 

Základní množinové po-
jmy. 

Intervaly. 

 

 užívá správně logické spojky a kvantifi-
kátory 

 objasní stavbu matematické věty 

 rozliší výrok a jeho negaci  

 neguje výroky pomocí pojmů aspoň, nejvýše 

 rozliší složené výroky 

 pracuje s tabulkou pravdivostních hodnot 

 rozliší obecný a existenční kvantifikátor 

 rozliší definici a větu 

 utvoří větu obrácenou k dané větě 

 dokáže větu přímým důkazem nebo sporem 

Základní poučení o výro-
cích. 

Výrok a jeho negace. 

Složené výroky. 

Kvantifikované výroky. 

Definice, věty, důkazy. 

 

 užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených 
čísel 

 ovládá rozvinutý zápis přirozeného čísla 

 užívá pojmy násobek, dělitel, čísla soudělná, nesouděl-
ná,prvočísla, čísla složená 

 používá znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 
20, 25 

 rozloží přirozené číslo na součin prvočinitelů 

 určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 
2 a více čísel 

 určí, je-li trojciferné nebo čtyřciferné číslo prvočíslem 

Elementární teorie čísel. 

Zápisy přirozených čísel, 

Násobek a dělitel čísel 

Znaky dělitelnosti. 

Největší společný dělitel.  

Nejmenší společný náso-
bek. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 provádí operace s mocninami  definuje mocninu reálného čísla 

 užívá pojmy základ mocniny, mocnitel (exponent), n-tá 
mocnina reálného čísla 

 násobky 10 zapíše ve tvaru mocniny se základem 10 

 používá věty pro počítání s mocninami s celým exponen-
tem 

 upravuje výrazy s mocninami 

Mocniny s přirozeným a celým ex-
ponentem. 

Fyzika 

 upravuje efektivně výrazy 
s proměnnými 

 určuje definiční obor výrazu 

 rozkládá mnohočleny na sou-
čin vytýkáním a užitím vzor-
ců 

 určí hodnotu daného výrazu, zapíše slovní text pomocí 
výrazů s proměnnými 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí výraz jednočlenem a mnohočlenem 

 dělí výraz jednočlenem a mnohočlenem 

 užívá vzorce ke zjednodušování výrazů a k rozkladu vý-
razů na součin 

 provádí úpravu lomených výrazů 

 určí definiční obor lomeného výrazu 

 provádí početní operace s výrazy  

Mnohočleny. 

Výrazy. 

Sčítání, násobení a dělení mnoho-
členů. 

Rozklad mnohočlenů na součin. 

Lomené výrazy 

Krácení a rozšiřování lomených vý-
razů. 

Početní operace s lomenými výrazy. 

 

 řeší lineární a kvadratické 
rovnice a jejich soustavy, v 
jednodušších případech dis-
kutuje řešitelnost nebo počet 
řešení 

 rozlišuje ekvivalentní a dů-
sledkové úpravy rovnic 

 analyzuje  a řeší problémy, v 
nichž aplikuje řešení lineár-
ních a kvadratických rovnic a 
jejich soustav 

 rozliší pojem rovnost a rovnice,  

 řeší rovnici lineární s jednou neznámou, 

 vyjádří neznámou ze vzorce, 

 řeší rovnici s neznámou ve jmenovateli,stanoví definiční 
obor rovnice,  

 řeší  kvadratické rovnice úplné i neúplné, 

 užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovni-
ce 

 řeší kvadratické nerovnice 

 rozlišuje počet řešení při D < 0, D = 0, D > 0 

Rovnice a nerovnice 

Lineární rovnice a nerovnice o jed-
né neznámé a jejich soustavy 

Rovnice a nerovnice s jednou ne-
známou, které lze převést na lineár-
ní. 

Lineární rovnice a nerovnice s více 
neznámými a jejich soustavy. 

Fyzika 
Chemie 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  doplní kvadratický trojčlen na druhou mocninu dvojčlenu 

 řeší lineární a kvadratické rovnice i nerovnice s neznámou v abso-
lutní hodnotě 

 pomocí číselné osy určí intervaly,ve kterých bude úlohu řešit 

 při řešení nerovnic využívá průniku a sjednocení intervalů 

 rozliší ekvivalentní a důsledkovou úpravu rovnic 

 řeší rovnice i nerovnice s neznámou pod odmocninou, určuje defi-
niční obor rovnice 

 řeší rovnici vyšších stupňů 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých,využívá 
metodu dosazovací nebo sčítací, 

 řeší  soustavu více rovnic o více neznámých metodou vylučovací 
nebo využitím matic 

 řeší soustavu dvou rovnic, z nichž jedna je lineární a druhá kvadra-
tická, používá metodu dosazovací, 

 řeší rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru  

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic a jejich soustav, 

 užívá řešení rovnic v praxi 

 dokáže se přesvědčit zkouškou o správnosti řešení rovnice 

 řeší nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy 

 řeší nerovnice o dvou neznámých, využívá k řešení číselné osy  

 řeší rovnice a nerovnice s parametrem 

Kvadratické rovnice a nerovnice 
a rovnice vyšších stupňů. 

Rovnice a nerovnice, které lze 
převést na kvadratické 

Rovnice a nerovnice s parame-
trem 

 

 geometricky interpretuječísel-
né, algebraické a funkční 
vztahy, 

 graficky znázorňuje řešení 
rovnic a nerovnic a jejich 
soustav 

 využívá poznatků z tercie o konstrukci grafu lineární a kvadratické 
funkce 

 aplikuje tyto vědomosti na grafické řešení lineárních rovnic a 
nerovnic a jejich soustav a na grafické řešení kvadratických rovnic a 
nerovnic 

 graficky řeší lineární nerovnici o dvou neznámých 

Grafické řešení lineárních rov-
nic a nerovnic a jejich soustav. 
Grafické řešení kvadratických 
rovnic a nerovnic. 
Grafické řešení lineární rovnice 
o dvou neznámých. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení předkládaných ne-
bo zkoumaných situací 

 řeší úlohy na prostorovou představi-
vost. aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých vzdělávacích ob-
lastí 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
a problémy, jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých postupech 
a algoritmech školské matematiky 

NADSTANDARDNÍ A APLIKAČNÍ ÚLOHY 

 sestaví číselné a logické řady podle určitých pravidel, řeší 
různé číselné a obrázkové analogie, logické a netradiční 
geometrické úlohy 

Číselné a logické řady. 

Číselné a obrázkové anal-
ogie. 

Logické a netradiční ge-
ometrické úlohy. 

Magické čtverce. 

Slovní úlohy. 

 

 
5.4 MATEMATIKA (pokračování) 
 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 načrtne grafy požadovaných funkcí (za-
daných jednoduchým funkčním předpi-
sem) a určí jejich vlastnosti 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studo-
vaných funkcí 

 využívá poznatky o funkcích při řešení 
rovnic a nerovnic, při určování kvantita-
tivních vztahů 

ZÁVISLOSTI A FUNKČNÍ VZTAHY 
Žák 

 s porozuměním používá pojmy: funkce, definiční obor, 
obor hodnot, graf funkce 

 na základě znalosti definic vlastností funkcí dokáže u 
libovolné funkce určit její vlastnosti: D(f), H(f), mono-
tónnost, omezenost, sudost, lichost, periodicita 

 na základě vlastností funkce dokáže odvodit její (jed-
noduchý) předpis 

 načrtne graf jednoduchých funkcí 

 k zadané funkci určí funkci inverzní 

 odvodí podmínky pro řešení rovnic a nerovnic 

Obecné poznatky o funk-
cích 

Funkce (lineární, kvadra-
tické, s abs. hodnotou, 
lineárně lomené, inverzní, 
mocninné, druhé odmoc-
niny, logaritmické, expo-
nenciální a goniometrické) 

Fyzika 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
KVINTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací ob-
sah, učivo 

Přesahy v RVP 

Žák 

 aplikuje vztahy mezi hodnotami expo-
nenciálních, logaritmických a goniome-
trických funkcí a vztahy mezi těmito 
funkcemi 

Žák 

 odvodí inverzní funkce k funkcím exponenciálním a logaritmickým 

 vyjádří předpis jedné goniometrické funkce pomocí jiných goniome-
trických funkcí 

 umí odvodit základní goniometrické vzorce: sin2x + cos2x = 1; cos 2x; 
sin 2x; tg x = 1/cotg x 

 s porozuměním používá součtové vzorce, vzorce pro sinus a kosinus 
polovičního úhlu 

Exponenciální 
funkce 

Logaritmické 
funkce 

Goniometrické 
funkce 

Fyzika 

 modeluje závislosti reálných dějů pomo-
cí známých funkcí 

 řeší aplikační úlohy s využitím poznatků 
o funkcích 

 aplikuje znalosti o funkcích na reálné děje Slovní úlohy 

Trigonometrie 

Stereometrie 

Planimetrie 

Chemie 
Fyzika 

 

 používá geometrické pojmy 

 zdůvodňuje a využívá vlastnosti geome-
trických útvarů v rovině 

 na základě vlastností třídí útvary 

GEOMETRIE 

 klasifikuje rovinné útvary 

 odvodí vlastnosti geometrických útvarů v rovině 

 na základě vlastností třídí rovinné útvary 

 dokáže shodnost či podobnost trojúhelníků 

 určí obvody a obsahy rovinných útvarů 

 používá vztah mezi velikostí středového a obvodového úhlu 

Planimetrie 
 

 v úlohách početní geometrie aplikuje 
funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 
výrazů 

 pracuje s proměnnými a iracionálními 
čísly 

 řeší planimetrické úlohy motivované 
praxí 

 v úlohách početní geometrie používá: Pythagorovu větu, Euklidovy 
věty, sinovou a kosinovou větu, trigonometrii pravoúhlého trojúhelníka 

 při výpočtech preferuje práci s iracionálními čísly (před zaokrouhlová-
ním) 

 aplikuje v úlohách početní geometrie znalosti výpočtu rovnic 
s parametrem 

 řeší slovní úlohy s využitím podobnosti 

Trigonometrie 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
KVINTA (pokračování) 

 
Výstupy RVP 

Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 řeší polohové a nepolohové kon-
strukční úlohy užitím bodů dané vlast-
nosti 

 řeší konstrukční úlohy pomocí shod-
ných zobrazení a pomocí konstrukce 
na základě výpočtu 

 využívá náčrt při řešení rovinného 
problému 

 matematicky zapíše množiny bodů dané vlastnosti 

 narýsuje množiny bodů dané vlastnosti 

 matematickými symboly napíše postup konstrukce 

 zakreslí názorný náčrt rovinného problému 

 zkonstruuje trojúhelník, čtyřúhelník, kružnici užitím množi-
ny bodů dané vlastnosti 

 rozdělí shodná zobrazení na přímou či nepřímou shodnost 

 při řešení konstrukčních úloh využívá vlastností středové či 
osové souměrnosti, otočení a posunutí 

 při řešení konstrukčních úloh používá metodu využívající 
výpočtu 

 provádí diskusi o počtu řešení v závislosti se změnou někte-
rého ze zadaných parametrů 

Planimetrie 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák 

 používá geometrické pojmy 

 zdůvodňuje a využívá vlastnosti geo-
metrických útvarů v rovině a 
v prostoru 

 na základě vlastností třídí útvary 

GEOMETRIE 
Žák 

 klasifikuje základní tělesa 

 odvodí vlastnosti geometrických útvarů v prostoru 

 na základě vlastností třídí prostorové útvary 
 

 
Stereometrie 
Analytická geometrie v 
prostoru 

 

 určuje vzájemnou polohu lineárních 
útvarů, vzdálenosti a odchylky 

 řeší stereometrické problémy motivo-
vané praxí 

 určí vzájemnou polohu přímek (stereometricky i analytic-
ky) 

 určí vzájemnou polohu rovin (stereometricky i analyticky) 

 určí vzájemnou polohu přímky a roviny (stereometricky i 
analyticky) 

Stereometrie 
Analytická geometrie 

 

 využívá náčrt při řešení rovinného ne-
bo prostorového problému 

 určí odchylku dvou přímek (stereometricky i analyticky) 

 určí odchylku přímky a roviny (stereometricky i analytic-
ky) 

 určí odchylku dvou rovin (stereometricky i analyticky) 

 určí průsečnici dvou rovin (analyticky, konstrukcí) 

 určí vzdálenost dvou přímek (stereometricky i analyticky) 

 určí vzdálenost dvou rovin (stereometricky i analyticky) 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEXTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci 
hranol a jehlan 

 sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto 
těles 

 sestrojí v rovnoběžném zobrazení hranol, jehlan 

 sestrojí rovinný řez těchto těles zadáním 3 bodů na hranách 
tělesa 

 sestrojí rovinný řez těchto těles zadáním bodů roviny řezu 
na hranách, uvnitř stěn či tělesa 

Stereometrie 

Analytická geometrie 

 

 užívá různé způsoby analytického vy-
jádření přímky v rovině (geometrický 
význam koeficientů) 

 řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech 

 z grafu určí parametrické vyjádření přímky 

 převede parametrické vyjádření přímky na obecnou rovnici a 
naopak 

 u grafu určí směrnicový tvar přímky a převede ho na obec-
nou rovnici přímky 

 převede obecnou rovnici přímky na směrnicový tvar 

 určí parametrické vyjádření úsečky a polopřímky 

 určí parametry přímky tak, aby splňovala polohové a metric-
ké požadavky (např. vzdálenost, odchylku, kolmost, rovno-
běžnost) 

 určí rovnici přímky určitých vlastností 

Analytická geometrie v 
rovině 

 

 využívá charakteristické vlastnosti ku-
želoseček k určení analytického vyjád-
ření 

 z analytického vyjádření (z osové nebo 
vrcholové rovnice) určí základní údaje 
o kuželosečce 

 převede obecnou rovnici kuželosečky na vrcholovou rovnici 

 z vrcholové rovnice určí kuželosečku 

 z vrcholové rovnice kružnice určí její střed a poloměr 

 určí rovnici kružnice procházející 3 danými body 

 z vrcholového tvaru rovnice elipsy určí délky poloos, excen-
tricitu, souřadnice středu a ohnisek 

Kuželosečky 

Soustavy rovnic o více 
neznámých 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEXTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  určí rovnici elipsy na základě znalosti jejích vlastností 

 z vrcholového tvaru hyperboly určí délky poloos excentrici-
tu, střed, ohniska a rovnice asymptot 

 určí rovnici hyperboly na základě znalosti jejích vlastností 

 z vrcholového tvaru paraboly určí vrchol, ohnisko a rovnici 
řídící přímky 

 určí rovnici paraboly na základě znalosti jejích vlastností 

 
 

 řeší analytické úlohy na vzájemnou po-
lohu přímky a kuželosečky 

 vyšetří vzájemnou polohu přímky a kuželosečky 

 provede diskusi nad počtem společných bodů přímky (s pa-
rametrem) a kuželosečky 

 určí rovnici tečny v bodě kuželosečky 

 určí rovnici tečny z daného bodu ke kuželosečce 

 určí rovnici tečny ke kuželosečce rovnoběžnou s danou 
přímkou 

 určí rovnici tečny ke kuželosečce kolmou k dané přímce 

 určí rovnici tečny ke kuželosečce tak, aby vedla daným smě-
rem 

Kuželosečky 
 

  



 265 

5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEPTIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák 

 řeší reálné problémy 
s kombinatorickým podtextem (cha-
rakterizuje možné případy, vytváří 
model pomocí kombinatorických sku-
pin a určuje jejich počet) 

 využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti 

PRÁCE S DATY, KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST 
Žák 

 řeší a zdůvodňuje své postupy při řešení elementárních 
kombinatorických úloh 

 s porozuměním využívá pravidlo kombinatorického součtu 
a součinu 

 rozliší a zdůvodní použití variací, permutací a kombinací na 
danou modelovou situaci 

 určí pravděpodobnost náhodného jevu 

 
 
Kombinatorika 
Pravděpodobnost 

 

  určí pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů 

 zdůvodní vztah mezi variací a permutací, variací a kombina-
cí 

 
 

 upravuje výrazy s faktoriály a kombi-
načními čísly 

 upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly 

 řeší rovnice s faktoriály a kombinačními čísly 

 řeší nerovnice s faktoriály a kombinačními čísly 

 určí n. člen binomického rozvoje 

 určí počet členů binomického rozvoje 

 určí hodnotu parametru tak, aby n. člen binomického rozvo-
je měl určitou hodnotu 

 najde člen binomického rozvoje, který obsahuje určitou 
mocninu neznámé 

 určí mocninu binomického rozvoje tak, aby platil určitý 
vztah mezi koeficienty rozvoje 

Kombinatorika 

Binomická věta 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEPTIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

 užívá různé způsoby vyjádření kom-
plexního čísla 

 znázorňuje graficky komplexní čísla 

KOMPLEXNÍ ČÍSLA 

 určí reálnou a imaginární část komplexního čísla 

 převede algebraický tvar komplexního čísla na goniometric-
ký tvar 

 určí absolutní hodnotu komplexního čísla 

 uvede geometrický význam absolutní hodnoty komplexního 
čísla 

 znázorní komplexní čísla v Gaussově rovině 

 znázorní v Gaussově rovině obrazy všech komplexních čí-
sel, pro která platí určité podmínky 

 uvede ke komplexnímu číslu číslo komplexně sdružené 

Komplexní čísla 
 

 provádí matematické operace 
s komplexními čísly 

 řeší rovnice v oboru komplexních čísel 

 sčítá, odčítá, násobí a dělí komplexní čísla 

 umocňuje komplexní čísla 

 odmocňuje komplexní čísla 

 řeší lineární rovnice v C 

 kvadratické rovnice (s reálnými koeficienty) v C 

Komplexní čísla 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
SEPTIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák 

 načrtne grafy požadovaných funkcí a 
určí jejich vlastnosti 

 určí tečnu ke grafu funkce 
 

DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET 
Žák 

 určí limitu funkce v nevlastním bodě či bodě nespojitosti 

 vysvětlí geometrický význam derivace funkce v bodě 

 zná derivace elementárních funkcí 

 používá pravidla derivace součinu, podílu funkcí 

 používá pravidlo derivace složené funkce 

 určí rovnici tečny ke grafu funkce v daném bodě funkce 

 určí vlastnosti funkce využitím první a druhé derivace 

 určí asymptoty (se směrnicí i bez) funkce 

 

Diferenciální počet 

 

 spočítá obsah rovinného obrazce a 
objem rotačního tělesa pomocí určité-
ho integrálu 

 zná primitivní funkce k elementárním funkcím 

 určí primitivní funkci pomocí metody substituce a metody 
per partes 

 spočítá určitý integrál (i pomocí integračních metod) 

 spočítá obsah rovinného obrazce sevřeného několika křiv-
kami 

 určí parametry funkce tak, aby její graf omezoval s osou x 
rovinný obrazec o určitém obsahu 

 spočítá objem rotačního tělesa 

 odvodí tabulkové vzorce pro základní rotační tělesa 

Integrální počet 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
OKTÁVA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti stu-
dovaných posloupností 

ZÁVISLOSTI A FUNKČNÍ VZTAHY 
Žák 

 posloupnost zadanou vzorcem pro n. člen zapíše rekurentně 

 z rekurentního zadání odhadne vzorec pro n. člen posloup-
nosti 

 
 
Posloupnosti 

 

  určí několik členů posloupnosti 

 určí vlastnosti posloupností (monotónnost, omezenost, limi-
tu) 

 určí základní vlastnosti aritmetické posloupnosti (diferenci, 
součet n členů, ..) 

 určí základní vlastnosti geometrické posloupnosti (kvocient, 
součet n členů) 

 zapíše výraz pomocí sumy 

 vyřeší rovnice se zápisem sumy 

Posloupnosti a řady 
 

 řeší aplikační úlohy s využitím poznat-
ků o posloupnostech 

 interpretuje z funkčního hlediska slo-
žené úrokování, aplikuje exponenciální 
funkci a geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

 řeší slovní úlohy s využitím aritmetické posloupnosti 

 řeší slovní úlohy na složené úrokování (úroky, hypotéky) 
Geometrická a aritmetická 
posloupnost 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
OKTÁVA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

 provádí početní operace s reálnými 
čísly, mocninami a odmocninami, 
upravuje číselné výrazy 

 zaokrouhluje 

 odhaduje výsledky numerických opera-
cí a efektivně je provádí 

 používá při výpočtech druhou a třetí 
mocninu a odmocninu 

 účelně využívá kapesní kalkulátor   

 aplikuje geometrický význam absolutní 
hodnoty 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

 rozliší číslo přirozené, celé, racionální, iracionální 

 provádí aritmetické operace s reálnými čísly 

 vysvětlí vlastností početních operací, dovede jich použít  

 upravuje jednoduché i složené početní výrazy se závorkami i 
bez závorek 

 zaokrouhlí reálné číslo na místa určitého řádu 

 nebo na daný počet platných číslic 

 upravuje výrazy s odmocninami 

 užívá kapesní kalkulátor 

 znázorní reálné číslo na číselné ose, určí absolutní hodnotu 
reálného čísla,  

 chápe její geometrický význam absolutní hodnoty reálného 
čísla 

 
Druhy čísel 

Obor přirozených čísel. 

Obor celých čísel. 

Obor racionálních čísel. 

Obor reálných čísel. 

Druhá a třetí odmocnina. 

Absolutní hodnota reálné-
ho čísla. 
 

 

 operuje s intervaly  objasní základní množinové pojmy 

 zapíše množinu pomocí omezeného a neomezeného interva-
lu 

 na číselné ose znázorní a zapíše průnik a sjednocení intervalů 

Základní množinové po-
jmy. 

Intervaly. 

 

 užívá vlastnosti dělitelnosti přiroze-
ných čísel 

 ovládá rozvinutý zápis přirozeného čísla 

 užívá pojmy násobek, dělitel, čísla soudělná, nesoudělná, pr-
vočísla, čísla složená 

 používá znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 
25 

 rozloží přirozené číslo na součin prvočinitelů 

 určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 2 
a více čísel 

 určí, je-li trojciferné nebo čtyřciferné číslo prvočíslem 

Elementární teorie čísel. 

Zápisy přirozených čísel, 

Násobek a dělitel čísel 

Znaky dělitelnosti. 

Největší společný dělitel.  

Nejmenší společný náso-
bek. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
OKTÁVA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 provádí operace s mocninami  definuje mocninu reálného čísla 

 užívá pojmy základ mocniny, mocnitel (exponent), n.tá 
mocnina reálného čísla 

 upravuje výrazy s mocninami 

Mocniny s přirozeným a 
celým exponentem. 

 

 upravuje efektivně výrazy 
s proměnnými 

 určuje definiční obor výrazu 

 rozkládá mnohočleny na součin vytý-
káním a užitím vzorců 

 aplikuje tuto dovednost při řešení rov-
nic a nerovnic 

 určí hodnotu daného výrazu, zapíše slovní text pomocí výra-
zů s proměnnými 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí výraz jednočlenem a mnohočlenem 

 dělí výraz jednočlenem a mnohočlenem 

 užívá vzorce ke zjednodušování výrazů a k rozkladu výrazů 
na součin 

 provádí úpravu lomených výrazů 

 určí definiční obor lomeného výrazu 

 provádí početní operace s výrazy  

Mnohočleny. 

Výrazy. 

Sčítání, násobení a dělení 
mnohočlenů. 

Rozklad mnohočlenů na 
součin. 

Lomené výrazy a početní 
operace s nimi 

Krácení a rozšiřování lo-
mených výrazů. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
OKTÁVA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 řeší lineární a kvadratické rovnice, ne-
rovnice a jejich soustavy, v jedno-
dušších případech diskutuje řešitelnost 
nebo počet řešení 

 rozlišuje ekvivalentní a důsledkové 
úpravy rovnic 

 analyzuje a řeší problémy, v nichž apli-
kuje řešení lineárních a kvadratických 
rovnic a jejich soustav 

 doplní kvadratický trojčlen na druhou mocninu dvojčlenu 

 řeší lineární a kvadratické rovnice i nerovnice s neznámou v 
absolutní hodnotě 

 pomocí číselné osy určí intervaly, ve kterých bude úlohu řešit 

 při řešení nerovnic využívá průniku a sjednocení intervalů 

 rozliší ekvivalentní a důsledkovou úpravu rovnic 

 řeší rovnice i nerovnice s neznámou pod odmocninou, urču-
je definiční obor rovnice 

 řeší rovnici vyšších stupňů 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 

 řeší soustavu více rovnic o více neznámých metodou vylu-
čovací nebo využitím matic 

 řeší soustavu dvou rovnic, z nichž jedna je lineární a druhá 
kvadratická, používá metodu dosazovací, 

 řeší rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru  

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic a jejich soustav, 

 užívá řešení rovnic v praxi 

 řeší nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy 

 řeší rovnice a nerovnice s parametrem 

Kvadratické rovnice a ne-
rovnice a rovnice vyšších 
stupňů. 

Rovnice a nerovnice, které 
lze převést na kvadratické 

Rovnice a nerovnice s pa-
rametrem 

Fyzika 
Chemie 

 geometricky interpretuje číselné, alge-
braické a funkční vztahy, 

 graficky znázorňuje řešení rovnic a 
nerovnic a jejich soustav 

 využívá poznatků z kvinty o konstrukci grafů funkcí 

 aplikuje tyto vědomosti na grafické řešení rovnic a nerovnic 
a jejich soustav 

Grafické řešení rovnic a 
nerovnic a jejich soustav. 
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5.4 MATEMATIKA (pokračování) 

 
OKTÁVA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

 čte a zapisuje tvrzení v matematickém 
jazyce 

 užívá správně logické spojky a kvanti-
fikátory 

 objasní stavbu matematické věty 

ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ 

 rozhodne, zda je daná věta výrokem 

 vytvoří negaci výroku 

 neguje výroky pomocí pojmů aspoň, nejvýše 

 rozhodne, zda je daný výrok tautologií 

 zapisuje tvrzení v matematickém jazyce (spojky, kvantifiká-
tory) 

 rozliší obecný a existenční kvantifikátor 

 vytváří složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, 
ekvivalence) 

 rozliší složené výroky 

 rozliší a vytvoří obměněnou a obrácenou implikaci 

 neguje složené výroky 

 neguje výroky s kvantifikátory 

 určuje pravdivost a nepravdivost výroku (i složeného) 

 pracuje s tabulkou pravdivostních hodnot 

 matematicky zapíše množiny 

 určí průnik, sjednocení, rozdíl množin 

 určí doplněk množiny 

 aplikuje na slovní úlohy Vennovy diagramy 

Výroková logika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množiny 

 

Vennovy diagramy 

 

 rozliší definici a větu, rozliší předpo-
klad věty a závěr věty 

 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 
pravdivost a nepravdivost, vyvrací ne-
správná tvrzení 

 rozliší definici a větu  

 rozlišuje základní typy důkazů (přímý, nepřímý, sporem, ma-
tematickou indukcí) 

 dokáže jednoduché matematické věty 

Základní poznatky z ma-
tematiky 
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5.5 INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsah 
Předmět pokrývá oblast Informatika a informační a komunikační technologie a část oblasti Matematika a její aplikace  podle požadavků 
uvedených v RVP ZV a RVP GV. Předmět dále vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z této oblasti čerpá předmět 
také hodinovou dotací. 
 

Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněna tato průřezová témata: Mediální výchova, Enviromentální výchova,  
Osobnostní a sociální výchova.  
 
Časové a organizační vymezení 
Předmět je zařazen ve 2. až 6. ročníku osmiletého studia s dotací dle následující tabulky. Maximální počet studentů při výuce je 12 (s ohledem na efektivitu 
výuky a také na kapacitní možnosti učebny). Výuka probíhá ve specializované učebně a v multimediální učebně pro výuku digitálních technologií. 
 

Ročník Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta 
Dotace (hod.) 1 1 1 2 2 

 

V tercii a kvartě jsou zařazeny tematické okruhy Svět práce a Využití digitálních technologií, přičemž dotace předmětu je rozdělena rovnoměrně mezi tyto dva 
okruhy. 

V sextě je zařazen tematický okruh Práce s daty z oblasti Matematika a její aplikace. 

Celé studium informačních a komunikačních technologií je ukončeno závěrečnou zkouškou. V závěrečné zkoušce prokážou studenti dovednosti z následují-
cích oblastí: 

 vyhledávaní a zpracování informací na zadané téma 

 efektivní komunikace prostřednictvím ICT 

 zpracování dat do tabulek a grafů v tabulkovém kalkulátoru 

 vytvoření dokumentu v textovém editoru 

 práce s prezentačním softwarem 

 úprava obrázků 

 zpracování dat v databázovém systému 

Od studentů bude vyžadováno eticky správné nakládaní se získanými informacemi (správná citace, parafrázování atd.), dodržování zásad grafické a typogra-
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fické úpravy dokumentu, estetických zásad publikování, používaní odborné terminologie z oblasti ICT  a kritické hodnocení a interpretace získaných in-
formací a předložených dat. 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel  

 vede studenty k systematičnosti při zpracovávání a vyhodnocování informací 

 vede studenty k uvědomění si významového jádra sdělení 

 učí studenty kriticky zpracovávat různé informační zdroje 

 vede studenty k uvědomování si zodpovědnosti za svou práci 

 vede studenty k organizaci vlastního učení 

 vede studenty ke kritickému hodnocení vlastního pokroku v učení 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 podněcuje snahu žáků o samostatné nalezení řešení problémů 

 rozvíjí a podněcuje intelekt žáků pokládáním otázek, k jejichž zodpovězení je potřeba širší náhled, jdoucí pod povrch 
daného problému 

 učí žáky logicky a kriticky myslet 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyžaduje jasné, logicky strukturované a střídmé vyjadřování 

 podporuje zájem žáků o smysluplné využití komunikačních technologií 

 zadává skupinové aktivity zaměřené na komunikaci s vymezením rolí a pravidel 
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5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 vede žáky k zodpovědnému řešení zadaných úkolů, přístupu k předmětu a jiným každodenním aktivitám 

Kompetence občanské 
Učitel 

 na příkladech působení ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení se do chodu společnosti 

 učí žáky kritickému přístupu k posouzení role prvků ICT ve společnosti, podněcuje jejich schopnost vidět klady i zá-
pory rozšíření ICT 

Kompetence pracovní 
Učitel 

 vede žáky k využití nabytých znalostí a zkušeností ve svém budoucím uplatnění 

 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho nejběžněj-
ší periferie 

 respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardware i software a po-
stupuje poučeně v případě záva-
dy 

 chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

 pracuje s informacemi v souladu 
se zákony o duševním vlastnictví 

 dodružuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy 
při práci s digitální technikou a 
poskytne první pomoc při úrazu 

Žák 

 ovládá a využívá technické vybavení a 
základní funkce operačního systému 
v souladu s pravidly 

 je obeznámen s bezpečností práce 
v laboratoři informatiky, dokáže po-
skytnout první pomoc v případě neho-
dy 

 je obeznámen s ochranou informací 
pomocí uživatelských účtů a hesel, zná 
základní doporučení, jak chránit svá da-
ta 

 je obeznámen s problematikou ochrany 
autorských práv v oblasti ICT, zná typy 
licencí a umí využívat informace 
v souladu se zákony 

 přihlašování k síti, popis školní sítě a systé-
mu, uživatelské kvóty diskového prostoru 

 základní periferie počítače a jejich rozdělení 
a účel 

 základní součásti počítače a jejich účel, vliv 
jednotlivých součástí na výkon a stabilitu 
počítače 

 školní řád a pravidla práce v laboratoři IVT 

 základní legislativa týkající se informačních 
technologií 

 základy první pomoci a bezpečnosti práce 
s elektrickými zařízeními 

 základní pravidla ergonomické práce 
s počítačem 
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5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 pracuje s textem a obráz-
kem v textovém a grafickém 
editoru 

 uplatňuje základní estetická 
a typografická pravidla pro 
práci s textem a obrazem 

 orientuje se v dostupných formátech obrázkových 
souborů a možnostech konverze obrázků do digi-
tální podoby 

 zná základní techniky a operace při úpravě obrázků 
na PC 

 typy obrázkových souborů 

 způsoby převodu obrázků do digitální 
podoby (scanner atd.), 

 výhody a nevýhody použití jednotlivých 
formátů souborů 

 úpravy obrázků v grafickém editoru  (oto-
čení, oříznutí, změny barev, perspektivy...) 

 

 
  



 277 

5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 ovládá práci s textovými a 
grafickými editory i tabul-
kovými editory a využívá 
vhodných aplikací 

 zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informa-
ce v textové, grafické a mul-
timediální formě 

Žák 

 je obeznámen s účelem tabulkových kalkulátorů a 
se základy práce v prostředí příslušného kalkulátoru 

 dokáže efektivně využívat možnosti tabulkových 
kalkulátorů při řešení jednoduchých i složitějších 
úloh 

 dokáže výsledky řešení vhodně prezentovat ve 
formě tabulek, doprovodného textu i grafů 

 je schopen posoudit vhodnost použití daného typu 
grafu pro konkrétní úlohu 

 základy práce s tabulkovými kalkulátory, 
výpočty pomocí tabulkových kalkulátorů 

 vkládání vzorců, funkcí, vazby mezi jed-
notlivými buňkami, absolutní a relativní 
adresace buněk 

 základní typy grafů a jejich vhodnost pro 
jednotlivé aplikace, zpracování informací 
do podoby grafů 

 řešení složitějších úloh (optimalizace, 
v případě zájmu studentů programování 
jednoduchých maker) 

 

 orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných pro-
fesí 

 posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě vhod-
ného povolání a profesní 
přípravy 

 je obeznámen s pracovními činnostmi nejběžněj-
ších profesí 

 je schopen rámcově určit potřebnou kvalifikaci pro 
jednotlivé profese 

 dokáže realisticky pousoudit své možnosti a zvolit 
vhodnou přípravu na budoucí povolání 

 profese a pracovní činnosti,  

 vzdělávací proces a specializace 
s ohledem na budoucí povolání, příleži-
tosti k objektivnímu posouzení vlastních 
možností a schopností 

 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  
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5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zná základní typy pracovněprávních vztahů, jejich 
výhody a nevýhody, orientuje se v základech pro-
blematiky odvodů státu (daně, sociální a zdravot-
ní pojištění) 

 úvod do problematiky pracovněprávních 
vztahů, práva a povinnosti zaměstnanců i 
zaměstnavatelů 

 

 

 ovládá základní funkce digi-
tální techniky, diagnostikuje 
a odstraňuje základní pro-
blémy při provozu digitální 
techniky 

 propojuje vzájemně jednot-
livá digitální zařízení 

 dodržuje základní hygienic-
ká a bezpečnostní pravidla 
a předpisy při práci 
s digitální technikou 

 orientuje se v digitální technice, zná základní 
funkce a účel jednotlivých zařízení, zná jejích zá-
kladní parametry 

 dokáže diagnostikovat základní problémy a zná 
postupy jejich odstranění 

 orientuje se ve způsobech vzájemného propojení 
digitálních zařízení 

 

 počítač a periferní zařízení, digitální foto-
aparáty, PDA, CD a DVD přehrávače, 
videokamery 

 základní parametry digitálních zařízení, 
kritéria jejcih výběru, vhodnost výběru 
pro daný účel 

 běžné problémy při provozu digitálních 
zařízení a jejich odstraňování 

 možnosti propojení digitálních zařízení, 
typy rozhraní, výhody a nevýhody, ome-
zení 

 

 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 

 prokáže v modelových si-
tuacích schopnost prezen-
tace své osoby při vstupu 
na trh práce 

 
 

(pokřačování na další straně) 

Žák 

 je schopen využívat služeb vzdělávacích a perso-
nálních agentur při přípravě na budoucí povolání 
a následném vstupu na trh práce 

 zná výhody a nevýhody hledání zaměstnání pro-
střednictvím personálních agentur v porovnání 
s jinými možnostmi 

 je schopen využít informačních technologií při 
hledání práce 

 dokáže sepsat strukturovaný životopis a průvodní 
dopis, dokáže adekvátně vystupovat při pohovoru 

 personální a vzdělávací agentury – typy, 
výhody a nevýhody spolupráce, 

 hledání práce na Internetu 

 životopis, motivační dopis, příprava na 
přijímací pohovor 

 podnikání – formy podnikání, druhy a 
struktura organizací, drobné a soukromé 
podnikání 

 pracovní příležitosti v regionu, způsoby 
hledání zaměstnání 

(pokřačování na další straně) 
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5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 používá informace 
z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jed-
noduché vztahy mezi údaji 

  psaní životopisu 

 přijímací pohovor 

 nezaměstnanost 

 práva a povinnosti zaměstnavatelů a za-
městnanců vyplývající z pracovněprávních 
vztahů 

 

 ošetřuje digitální techniku a 
chrání ji před poškozením 

 pracuje uživatelským způ-
sobem s mobilními zaříze-
ními 

 ovládá základní funkce digi-
tální techniky 

 

 orientuje se v základech bezdrátových technolo-
gií, má přehled o normách, multiplexování, navi-
gačních technologiích 

 dokáže využívat počítačové programy pro zpra-
cování hlasových a grafických informací 

 dokáže uživatelsky pracovat s mobilními zaříze-
ními a orientuje se v nabídce mobilních operátorů 

 bezdrátové technologie (Bluetooth, WIFI, 
GPRS, GSM, IEEE 802.11b) 

 navigační technologie 

 digitální přenos obrazu a zvuku, multi-
plexování, digitální televize 

 mobilní operátoři na trhu, jejich nabídky, 
posouzení vhodnosti různých typů tarifů 
pro daného jednotlivce 

 úpravy, archivace a střih zvukových a ob-
razových dat 

 vzájemná komunikace digitálních zařízení, 
synchronizace 
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KVINTA 
Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 
 ovládá a propojuje 

dostupné prostředky 
ICT 

 využívá teoretické i 
praktické poznatky o 
funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a 
softwaru k tvůrčímu a 
efektivnímu řešení úloh 

 organizuje účelně data a 
chrání je proti 
poškození či zneužití 

 orientuje se v 
možnostech uplatnění 
ICT v různých 
oblastech 
společenského poznání 
a praxe 

Žák: 
 ovládá a využívá technické vybavení a 

základní funkce operačního systému v 
souladu s pravidly 

 je obeznámen s bezpečností práce v učebně 
informatiky, dokáže poskytnout první pomoc 
v případě nehody 

 dodržuje hygienu a bezpečnost práce s ICT 
 je obeznámen s ochranou informací pomocí 

uživatelských účtů a hesel, zná základní 
doporučení, jak chránit svá data a danými 
doporučeními se řídí 

 umí popsat účel a  základní princip fungování 
jednotlivých prostředků ICT, jejich částí a 
periferií, rozezná jednotlivé komponenty 
prostředků ICT, je schopen dané poznatky 
využít v praxi 

 chápe princip digitalizace dat a způsob 
reprezentace a organizace dat v počítačích a je 
schopný dané poznatky využít k efektivnímu 
řešení úloh 

 efektivně a účelně organizuje svá data, 
vhodně zálohuje důležitá data 

 je obeznámen s ochranou dat před zneužitím 
pomocí antivirové ochrany, a využívá 
dostupné prostředky k ochraně svých dat 

 zná funkce operačních systémů a 
programových aplikací ve školní síti a vhodně 
je využívá 

 je obeznámen s problematikou ochrany 
autorských práv v oblasti ICT, zná typy 
licencí a umí využívat software v souladu se 
zákony 

 informatika – vymezení teoretické a 
aplikované informatiky 

 hardware – funkce prostředků ICT, 
jejich částí a periferií, technologické 
inovace, digitalizace a reprezentace 
dat 

 software – funkce operačních systémů 
a programových aplikací, uživatelské 
prostředí 

 informační sítě – typologie sítí, 
internet, síťové služby a protokoly, 
přenos dat 

 údržba a ochrana dat – správa 
souborů a složek, komprese, 
antivirová ochrana, firewall, 
zálohování dat 

 ergonomie, hygiena a bezpečnost 
práce s ICT – ochrana zdraví, 
možnosti využití prostředků ICT 
handicapovanými osobami 

Enviromentální 
výchova – člověk 
a životní pro-
středí 
Osobnostní a 
sociální výchova 
– sociální komu-
nikace 
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 zná principy funýcgování počítačových sítí, 
vhodně využívá síťové služby 

 používá odbornou terminologii informační a 
počítačových věd 

 zpracovává a 
prezentuje výsledky své 
práce s využitím 
pokročilých funkcí 
aplikačního softwaru, 
multimediálních 
technologií a internetu 

 aplikuje algoritmický 
přístup k řešení 
problém 

 hledá a navrhuje co nejefektivnější řešení 
zadaných problémů 

 zapisuje zvolené algoritmy pomocí 
vývojových diagramů 

 vhodně využívá jednoduché příkazy 
programovacího jazyka – přiřazovací příkaz, 
složený příkaz, podmíněný příkaz, cyklus 

 využívá navržené algoritmy k vytváření 
jednoduchých programů ve vybraném 
programovacím jazyce 

 při tvorbě programů volí vhodné datové 
struktury 

 rozlišuje základní principy strukturovaného a 
objektového programování a vhodně je 
využívá 

 rozlišuje a vhodně využívá různé druhy 
algoritmů – třídící algoritmy, vyhledávací 
algoritmy 

 rozumí principu rekurze, je schopen vytvořit 
jednoduchý rekurzivní algoritmus a využit jej 
v programu 

 algoritmický přístup využívá k řešení 
problémů reálného života, v rámci možností 
modeluje a simuluje různé situace z reálného 
života   

 prezentuje výsledky své práce s využitím 
dostupných informačních technologií  

 využívá ICT ke zvýšení efektivnosti své 
činnosti 

 využívá ICT k lepší organizaci své práce a k 

 algoritmizace úloh – algoritmus, zápis 
algoritmu, úvod do programování 

 aplikační software pro práci s 
informacemi – modelování a 
simulace, import a export dat 

Osobnostní a 
sociální výchova: 
seberegulace, 
organizační do-
vednosti a efek-
tivní řešení pro-
blémů 
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týmové spolupráci 

 využívá dostupné 
služby informačních sítí 
k vyhledávaní 
informací, ke 
komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávaní a 
týmové spolupráci 

 využívá nabídku 
informačních a 
vzdělávacích portálů, 
encyklopedií, knihoven, 
databází a výukových 
programů 

 posuzuje tvůrčím 
způsobem aktuálnost, 
relevanci a věrohodnost 
informačních zdrojů a 
informací 

 využívá informační a 
komunikační služby v 
souladu s etickými, 
bezpečnostními a 
legislativními 
požadavky 

 je obeznámen s problematikou ochrany 
autorských práv v oblasti ICT, využívá 
informace v souladu se zákony 

 nakládá eticky správně s informacemi, které 
získal, respektuje duševní vlastnictví, správně 
cituje autorská díla 

 je schopen posoudit relevantnost, aktuálnost 
a věrohodnost nalezených informací a 
rozlišuje jejich vzájemné souvislosti 

 ovládá použití vyhledávačů, zná 
nejpoužívanější vyhledávače 

 umí rychle a efektivně vyhledávat informace 
podle klíčových slov, typu a dalších kriterií 

 využívá dostupné informace k rozvoji své 
osobnosti 

 vhodně zpracovává a prezentuje dostupné 
informace v souladu s etickými a 
legislativními požadavky 

 je obeznámen s bezpečnostními riziky 
spojenými s využíváním služeb informačních 
sítí, zná strategie minimalizování těchto rizik a 
řídí se jimi 

 je obeznámen s pravidly počítačové etiky a 
řídí se jimi 

 orientuje se v možnostech sdílení odborných 
informací prostřednictvím internetové sítě 

 aktivně se podílí na sdílení daných informací 
(využívá nabídku informačních a vzdělávacích 
portálů, účastní se diskusí...) 

 internet – globální charakteristika 
internetu, multikulturní a jazykové 
aspekty, služby na internetu 

 informace – data a informace, 
relevance, věrohodnost informace, 
odborná terminologie, informační 
zdroje, informační procesy, 
informační systémy 

 informační etika, legislativa – ochrana 
autorských práv a osobních údajů 

 sdílení odborných informací – 
diskusní skupiny, elektronické 
konference, e-learning  

Mediální výcho-
va – role médií 
v moderních dě-
jinách 
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SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 
 ovládá a propojuje 

dostupné prostředky 
ICT 

 využívá teoretické i 
praktické poznatky o 
funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a 
softwaru k tvůrčímu a 
efektivnímu řešení úloh 

 orientuje se v 
možnostech uplatnění 
ICT v různých 
oblastech 
společenského poznání 
a praxe 

 orientuje se v digitální technice, zná základní 
funkce a účel jednotlivých zařízení, zná jejích 
základní parametry, tyto poznatky využívá v 
každodenním životě 

 dokáže diagnostikovat základní problémy 
odstranit je 

 orientuje se ve způsobech vzájemného propojení 
digitálních zařízení, je schopen vzájemně propojit 
běžně využívaná digitální zařízení 

 orientuje se v základech bezdrátových 
technologií, má přehled o normách, 
multiplexování, navigačních technologiích 

 vhodně využívá počítačové programy pro 
zpracování hlasových a grafických informací 

 digitální svět – digitální technologie a 
možnosti jejich využití v praxi 

Mediální výcho-
va – mediální 
produkty a jejich 
význam 
Osobnostní a 
sociální výchova 
– sociální komu-
nikace 

 zpracovává a 
prezentuje výsledky své 
práce s využitím 
pokročilých funkcí 
aplikačního softwaru, 
multimediálních 
technologií a internetu 

 

 je schopen vytvořit dokument v souladu s 
grafickými, typografickými a estetickými 
zásadami publikování 

 je schopen vytvořit dokument s různým 
druhem obsahu (text, tabulky, obrázky, 
matematické a jiné vzorce) v textovém 
editoru 

 ovládá základní i pokročilé techniky 
formátování dokumentů 

 vytváří adekvátní prezentace na dané téma 
 efektivně využívá možnosti tabulkových 

kalkulátoru při řešení jednoduchých i 
složitějších úloh a při prezentaci výsledků 

 je schopen posoudit vhodnost použití daného 
grafu pro konkrétní úlohu 

 je schopen vyřešit jednoduché optimalizační 

 publikování – formy dokumentů a 
jejich struktura, zásady grafické a 
typografické úpravy dokumentu, 
estetické zásady publikování 

 aplikační software pro práci s 
informacemi – textové editory, 
tabulkové kalkulátory, grafické 
editory, databáze, prezentační 
software, multimédia, modelování a 
simulace, export a import dat 

Mediální výcho-
va – účinky me-
diální produkce a 
vliv médií 
Osobnostní a 
sociální výchova 
– sociální komu-
nika-
ce;Spolupráce a 
soutěž 
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úlohy v prostředí tabulkového kalkulátoru 
 je schopen řešit rovnice a soustavy rovnic v 

prostředí tabulkového kalkulátoru 
 orientuje se v dostupných formátech 

obrázkových souborů a možností konverze 
obrázků do digitální podoby a vhodně tyto 
poznatky využívá 

 využívá základní i pokročilejší techniky a 
operace při úpravě obrázků na PC 

 je schopen navrhnout databázi vhodně 
reprezentují daný soubor dat 

 je schopen efektivně vyhledávat potřebná 
data v databázi 

 efektivně prezentuje výsledky své činnosti, 
řešení zadaných úkolů prostřednictvím 
vhodných prostředků ICT 

 diskutuje a kriticky 
zhodnotí statistické 
informace a daná 
statistická sdělení 

 volí a užívá vhodné 
statistické metody k 
analýze a zpracování 
dat 

 reprezentuje graficky 
soubory dat, čte a 
interpretuje tabulky, 
diagramy a grafy, 
rozlišuje rozdíly v 
zobrazení obdobných 
souborů vzhledem k 
jejich odlišných 
charakteristikám 

 

 prezentuje a interpretuje tabulky, diagramy, 
grafy 

 hodnotí příčinně – následní vztahy,které 
ovlivňují statistické výsledky 

 volí vhodné charakteristiky zadaného 
statistického souboru v závislosti od 
zkoumaného jevu 

 je schopen vhodně statisticky zpracovat 
zadaný soubor dat  

 je schopen podniknout vlastní statistické 
šetření a prezentovat výsledky daného šetření 
 

 práce s daty – analýza a zpracování 
dat v různých reprezentacích, 
statistický soubor a jeho 
charakteristiky (vážený aritmetický 
průměr, medián, modus, percentil, 
kvartil, směrodatná odchylka, 
mezikvartilová odchylka)  

Matematika 
Osobnostní a 
sociální výchova 
– seberegulace, 
organizační do-
vednosti a efek-
tivní řešení pro-
blémů; Sociální 
komunikace 
Mediální výcho-
va – účinky me-
diální produkce a 
vliv médií 
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5.6 DĚJEPIS 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vzdělávací předmět dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace histo-
rického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důle-
žité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Důraz je kladen na ději-
ny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně upřednostňuje zřetel k základním hod-
notám evropské civilizace. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitiv-
ních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své 
možné budoucnosti.  
Součástí předmětu je projekt Jsme Evropané, který bude realizován v druhém a čtvrtém ročníku. Cílem projektu je kompe-
tence k chápání významu týmové práce, k řešení problémů, k využívání komunikačních prostředků.Pro projekt bude využito 
cca pět vyučovacích hodin. Projekt využívá přesahy z českého jazyka, zeměpisu a společenskovědního základu. 

Časové a organizační vymezení 
Dějepis se vyučuje společně v celé třídě od 1. do 6. ročníku: 
prima      2 hodiny 
sekunda  2 hodiny 
tercie      2 hodiny 
kvarta     2 hodiny  
kvinta     3 hodiny 
sexta       3 hodiny 
Výuka probíhá převážně v pracovně dějepisu vybavené mapami, videem, tabulí, malou knihovničkou, atlasy, nástěnnými 
mapkami a obrazy. 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 Učitel klade důraz na to, aby žáci chápali probírané oblasti v dějepisných, zeměpisných, filosofických, kulturních souvis-
lostech. 

 Učitel vede žáky k využívání médií, aby vyhledávali a třídili informace o probíraných oblastech podle zadaných kriterií. 

 Učitel seznamuje žáky s odbornými  termíny  a dbá na to, aby je studenti přesně používali. 
Učitel se kriticky dotazuje žáka a tím jej vede k tomu , že reflektuje proces vlastního učení a myšlení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel vede žáky, aby vnímali, objasňovali, třídili, argumentovali, oponovali, porovnávali, vyvraceli a zdůvodňovali nej-
různější společenské jevy v jejich vývoji. 

 Učitel při řešení problémů pomáhá žákům objevovat paralely mezi různými historickými jevy. 
Kompetence komunikativní 
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 Učitel vyžaduje, aby žáci souvisle a výstižně formulovali své názory na dění kolem sebe a v minulosti. 

 Učitel nabízí žákům prostor pro vyjádření názorů, postojů. 

 Učitel žáky vede k přesnosti ve vyjadřování. 

 Učitel dbá na to, aby žáci efektivně využívali dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbol-
ických a grafických vyjádření informací různého typu. 

 Učitel žáky vede, aby vhodným způsobem prezentoval svou práci i sám sebe před publikem. 
Kompetence sociální a personální 

 Učitel povzbuzuje žáky, aby si stanovovali cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 
životní podmínky. 

 Učitel důsledným výchovným působením vytváří předpoklady tomu, že žáci odhadují důsledky vlastního jednání a své 
chování podle toho korigují. 

 Učitel vede žáky k tomu, že aktivně spolupracují při stanovování a dosahování společných cílů. 

 Učitel usiluje o takovou atmosféru ve výuce, která přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 
založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii. 

 Učitel projevuje respekt k osobnosti žáka, akceptuje, že se rozhoduje na základě vlastního úsudku, že odolává 
společenským i mediálním tlakům. 

Kompetence občanské 

 Učitel společně s žáky kriticky dotazuje stav společnosti a pomáhá v zasazování aktuálního dění do historických sou-
vislostí. 

 Učitel ukotvuje tradiční hodnoty evropské vzdělanosti a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kon-
texty. 

 Učitel vede žáky, aby informovaně zvažovali vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a 
zájmy veřejnými, rozhodovali se a jednali vyváženě. 

 Učitel s žáky uvažuje o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, aby si osvojili jednání, které 
nebude ohrožovat a poškozovat přírodu,  životní prostředí ani kulturu. 

 Učitel rozšiřuje vědomí žáků o nesamozřejmosti kulturních a duchovních hodnot a konkrétně ukazuje, kde a jakým 
způsobem je sami žáci spoluvytváří. 

 Učitel podporuje žáka, když hájí svá práva i práva jiných a vystupuje proti jejich potlačování nebo spoluvytváří pod-
mínky pro jejich naplňování. 

 Učitel v každodenních  situacích dává podněty, že žák promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a 
zodpovědností.  

 Učitel nabádá žáky k plnění svých povinností. 
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 Učitel poskytuje ve výuce prostor, kde žáci posuzují události a vývoj veřejného života, sledují, co se děje v jeho 
bydlišti a okolí, zaujímají a obhajují informovaná stanoviska a jednají k obecnému prospěchu podle nejlepšího 
svědomí. 

 Učitel vede žáky, aby respektovali přesvědčení druhých lidí a vážili si jejich vnitřních hodnot. 

 Učitel hledá s žáky jak nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů. 

Kompetence pracovní 

 Učitel vede žáky k sebereflexi nad tím, jak využívají znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj. 

 Učitel zadává žákům samostatné práce a dbá na to, aby je v termínu odevzdávali. 
Kompetence k podnikavosti 

 Učitel povzbuzuje žáky, aby se rozhodovali o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření cílevědomě, 
zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti. 

 Učitel podle svého oboru rozpoznává a rozvíjí odborný potenciál žáka, a vede ho k tomu, aby jej využil v osobním a 
profesním životě. 

 Učitel zejména v posledních ročnících dbá na to, aby žáci získávali a kriticky vyhodnocovali informace o dalších 
vzdělávacích příležitostech. 

 Učitel motivuje žáky k dosahování stanovených cílů. 
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

PRIMA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

Žák 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a po-
třebnosti dějepisných poznatků 

 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

 orientuje se na časové ose a v historické ma-
pě, řadí hlavní historické epochy v chronolo-
gickém sledu    

Žák 

 vysvětlí význam historie a pomocných 
věd historických   

 vytvoří si názorný obraz o dějinách a 
zkoumání dějin   

 porozumí důležitým pojmům  

 osvojí si práci s časovou přímkou a 
chronologii hist. období  
  

POJMY    

 historie, archeologie, kro-
niky, mýty, legendy  

 literatura   

 historická mapa 

 počítání času  

 seznámení s učebnicí
    

PT 

 osobnostní a sociál-
ní výchova 

 seberegulace a sebe-
organizace – INT 

 tozvoj schopností 
poznávání – INT 

M, Ze, Č, LV 



 289 

5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

 charakterizuje život pravěkých sběračů a lov-
ců, jejich materiální a duchovní kulturu 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

 vymezí základní rozdělení nejstar-
šího a nejdelšího období dějin lid-
stva 

 porovná duchovní život jednotli-
vých skupin obyvatelstva 

 vysvětlí faktory ovlivňující změ-
nyv životě lidské společnosti 

 pravěk  

 paleolit 

 mezolit 

 neolit 

 doba kovů 

 příklady nejstaršího osídlení na 
našem území 

Ze 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE: KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

 rozpozná souvislost mezi přírodními pod-
mínkami a vznikem velkých zemědělských 
civilizacíuvede nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí kulturního dědictví 

 demonstruje na konkrétních příkladech pří-
nos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křes-
ťanství a souvislost s judaismem 

 porovná formy vlády a postavení společen-
ských skupin v jednotlivých státech, vysvětlí 
podstatu antické demokracie  
  

    
    
    

 objasní shodné a rozdílné znaky 
prvních civilizací z hlediska poli-
tického, ekonomického a kultur-
ního 

 vyhledá v historickém atlase nej-
významnější lokality a jejich hlavní 
centra 

 charakterizuje hlavní poznatky, 
které jsou odkazem pro další vý-
voj společnosti 

 pochopí hlavní přínos civilizační-
ho evropského okruhu a srovná 
jej s předchozím obdobím 

 rozlišuje formy vlády v obou an-
tických obdobích a srovná je se 
současnými formami vlád 
   

    
    

STAROVĚK 

 kolébka civilizace 
— přední východ + středomoří 

(Mezopotámie, Egypt, In-
die, Čína) 

ANTICKÉ ŘECKO  

 Kréta 
— minojská kultura 

 Řecko 
— mykenská kultura 
— doba temných staletí 
— archaická doba  
— klasická doba  
— helenistická kultura 

ANTICKÝ ŘÍM  

 Etruskové  

 republika  

 císařství  

 počátky křesťanství a judaismu 

PT    

 výchova k myšlení v 
evropských souvis-
lostech – JSME EV-

ROPANÉ 

 multikulturní výcho-
va 

 kulturní diference 

 lidské vztahy 

Č, Lv, Ze  
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

KŘESŤANSKÁ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Žák 

 popíše podstatnou změnu 
evropské situace, která nastala 
v důsledku příchodu nových 
etnik, christianizace a vzniku 
států 

 porovná základní rysy v zá-
padoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní 
oblasti  

 objasní situaci Velkomorav-
ské říše a vnitřní vývoj české-
ho státu a postavení těchto 
státních útvarů v evropských 
souvislostech 

 vymezí úlohu křesťanství a 
víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi svět-
skou a církevní mocí, vztahy 
křesťanství ke kacířství a ji-
ným věroukám   

 ilustruje postavení jednotli-
vých vrstev středověké spo-
lečnosti, uvede příkladý ro-
mánské a gotické kultury  

Žák 

 objasní kulturní rozdíly západní a východní říše v historických souvis-
lostech  

 vyznačí civilizační okruhy 

 stanoví přínos římské a řecké kultury 

 na mapě ukáže cesty národů v období stěhování národů 

 pochopí svébytnou kulturu jednotlivých příchozích 

 objasní podmínky vzniku nových státních útvarů  

 objasní podmínky šíření křesťanství 

 pochopí souvislosti a rozdíly mezi jednotlivými civilizačními okruhy, 
ukáže arabskou expanzi a zhodnotí její dědictví  

 objasní, jak byly naplněny podmínky pro vznik státu na našem území a 
u našich sousedů   

 orientuje se v základních historiografických faktech 

 vysvětlí podstatu Svaté říše římské, problémy a institucionalizaci církve 

 charakterizuje pojmy související s problémy světské a církevní moci 
(investitura, schizma) 

 porovná jednotlivé skupiny obyvatelstva ran. a vrcholného středověku 
z hlediska pol., kulturního a ekonomického  

 uvede hlavní problémy středověku,  např. války, dobývání, zdroje po-
travin 

 objasní vnitřní vývoj českého státu  

 porovná období knížectví a království s ohledem na evropský kontext 

 vysvětlí problémy hospod., polit. a kulturního uspořádání vrchol. stře-
dověké společnosti   

 chápe rozdíly vývoje přemyslovského a lucemburského království 

 rozliší znaky románské a gotické architektury a výtvarného umění 

STŘEDOVĚK 

 svět středověku 

 raně středověká zá-
padní, severní a vý-
chodní Evropa 

 středověká vzdělanost, 
umění, společnost a 
každodennostkřížové 
výpravy 

 národní dějiny počátky 
státnosti 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 

 vrcholně středověký 
vývoj Francie, Anglie 
a Svz. říše římské  

 český stát – Lucem-
burkové 

 vrcholně středověký, 
společenský, kulturní, 
politický a ekonomic-
ký vývoj  
  

PT  
  

 výchova k 
myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislos-
tech – JSME 

EVROPANÉ 

 viz dodatek 
na str. 136 

Č, Lv, Ze, Vv, 
Hv  
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ: POČÁTKY NOVÉ DOBY 

Žák   

 vysvětlí znovuobjevení antického 
ideálu člověka, nové myšlenky žáda-
jící reformu církve včetně reakce 
církve na tyto požadavky  

 vymezí význam husitské tradice pro 
český politický a kulturní život 

 popíše a demonstruje průběh zá-
mořských objevů, jejich příčiny a 
důsledky 

 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do 
řady náboženských a mocenských 
center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

 objasní příčiny a důsledky třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

 na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konsti-
tuční monarchie, parlamentarismus 

 rozebírá základní zaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich před-
stavitele a příklady významných kul-
turních památek 

Žák 

 vysvětlí podstatu zápasu mezi církevní a světskou mocí 

 chápe příčiny a podstatu papežského schizmatu  

 chápe podstatu Husova úsilí o nápravu 

 chápe příčiny a cíle husitského hnutí 

 chápe náboženskou situaci na našem území – jednota 
bratrská (uvede osobnosti) 

 srovná poměry hospodářsky politického uspořádání 
jednotlivých oblastí 

 chápe důsledky zániku Byzantské říše  

 objasní rozdíly mezi ideálem středověké a renesanční 
moci 

 rozumí základním myšlenkám reformace, tomu, jak se 
promítly do praktického života 

 ukáže na mapě centra reformačního hnutí 

 vysvětlí, co umožnilo zámořské plavby  

 objasní mocenský nástup Habsburků v Evropě s při-
hlédnutím k národním dějinám 

 charakterizuje vládu jednotlivých Habsburků do třiceti-
leté války 

 porozumí příčinám, průběhu, výsledkům a důsledkům 
války pro Evropu i české dějiny 

 vymezí základní znaky architektury, výtvarného umění 
baroka, osvícenství 

 srovná znaky kulturních stylů 15. až 18. století 

 krize českého státu v Evrop-
skch souvislostech 

 husitství 

 české království v době podě-
bradské 

 osmanská říše 

 ohlédnutí za dobou hradů, 
rytířů a katedrál 

 renesance 

 reformace 

 problémy společnosti raného 
novověku 

 zámořské objevy 

 Nizozemí, Habsburkové v 
boji proti Evropě 

 Třicetiletá válka 

 raný novověk 

 baroko, rokoko 

 století manufaktur 

 století vědy 

 sny o osvíceném rozumu 

 absolutní monarchie - Francie, 
Rusko, Habsburkové, Prusko, 
Polsko 

 české království v habsburské 
monarchii 

Č, Lv, Ze, Vv, 
Hv, Ov 
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

 vysvětlí podstatné politické, ekono-
mické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují 
moderní společnost 

 objasní souvislosti mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleon-
skými válkami na jedné straně, a roz-
bitím starých struktur společnosti v 
Evropě na straně druhé 

 porovná jednotlivé fáze vytváření 
novodobého českého národa v sou-
vislosti s národními hnutími vybra-
ných evropských národů 

 charakterizuje emancipační úsilí vý-
znamných sociálních skupin, uvede 
požadavky formulované ve vybra-
ných evropských revolucích k občan-
ské společnosti 

 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

 vymezí, srovná a stanoví základní shod-
né a rozdílné cesty k občanské společ-
nosti na vybraných oblastech (příčiny, 
předpoklady, průběh, důsledky, vý-
znam) s přihlédnutím k celoevropskému 
vývoji  

 posoudí vývoj zemí v období vzniku 
občanské společnosti, uvede odlišnosti 
a shody tohoto vývoje 

 pojmenuje hlavní cíle sociálních skupin, 
jejich program a dosažení úspěchu 

 zdůvodní nutnost cesty k občanské 
spol. 

 uvede rozdíly v přístupech jednotlivých 
vlád, politických systémech 

 pochopí změny, které vedly k této 
emancipaci  

NOVOVĚK    

 anglická občanská válka a Slavná 
revoluce  

 vznik USA a první demokratic-
ká ústava  

 vynálezy a vědecké poznání 
proměňují život lidí 

 evropská společnost a národy 
18.století  

 probuzení evropských národů 

 Velká francouzská revoluce, 
Napoleon  

 české království mezi velkými 
evropskými revolucemi 

 čeští buditelé   

 revoluce 1848 

 západoevropské velmoci 

 nové státy na mapě Evropy 

 české země v Rakousku-
Uhersku  

 Rusko a Balkán 

 politický život, nové myšlenky 

 dny všední a sváteční  

PT 

 výchova demokratic-
kého člověka 

 principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

 občan, občanská spo-
lečnost, stát 

Fy, Ch, Ma, Č, Lv 
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák  

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické 
a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 
které charakterizují modernizaci společnosti 

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

 charakterizuje emancipační úsilí významných so-
ciálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

 na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohlou-
bení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla 

 charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vy-
mezí význam kolonií 

Žák 

 rozlišuje ekonomické, sociální, kultur-
ní a politické dopady války 

 porovnává vývoj v českých zemích 
s vývojem v ostatních evropských 
zemích 

 charakterizuje emancipační úsilí vý-
znamných sociálních skupin; uvede 
požadavky formulované ve vybraných 
evropských hnutích 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývo-
je jednotlivých částí Evropy a světa 
včetně důsledků, ke kterým tato ne-
rovnoměrnost vedla 

 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

Modernizace společnosti 

 opakování: období po tři-
cetileté válce 

 nástup osvícenství 

 osvícenský absolutismus 

 přírodovědecké objevy 

 baroko, rokoko, klasicis-
mus 

 vznik národních kultur 

 selská povstání 

 boj amerických osadníků 
za nezávislost 

 vznik USA 

 francouzská revoluce 

 napoleonské války 

Výchova demokratické-
ho občana  

 Občan, občanská spo-
lečnost a stát 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 

 Objevujeme Evropu a 
svět 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky 

 rozpozná klady a nedostatky demokratických sys-
témů 

 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších ekonomických a politic-
kých souvislostech a důsledky jejich existence pro 
svět 

 popíše hlavní znaky moderní doby 

 vyjmenuje hlavní znaky demokracie 

 rozliší program liberálů a demokratů 
v 19. století 

 srovná demokratické požadavky a ná-
roky v 19. století a v současné společ-
nosti 

 zdůvodní rozdílný vývoj evropských 
zemí 

Moderní doba 

 průmyslová revoluce 

 kapitalistická společnost 

 období restaurace po Ví-
deňském kongresu 

 evropské revoluce 
v polovině 19. století 

 politické proudy 19. století 

Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech  

 Jsme Evropané (PRO) 

 Objevujeme Evropu a 
svět 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) (pokračování na další straně) 



 294 

5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 

KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozpozná destruktivní sílu tota-
litarismu a vypjatého naciona-
lismu 

 na příkladech vyloží antisemi-
tismus, rasismus a jejich nepři-
jatelnost z hlediska lidských 
práv 

 zhodnotí postavení ČSR 
v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní pro-
středí 

 rozlišuje podstatné znaky politických proudů 19. století 

 charakterizuje etapy českého národního obrození 

 vymezí důležité etapy vedoucí ke vzniku jednotlivých 
národních států 

 objasní příčiny První světové války 

 chronologicky seřadí nejdůležitější události První světo-
vé války 

 vyjmenuje a zhodnotí nejdůležitější události vedoucí ke 
vzniku Československa 

 objasní příčiny selhání versailleského systému 

 kulturní život české a 
evropské společnosti 

 imperialismus a kolo-
nialismus 

 soupeření velmocí 

 První světová válka 

 vznik Československa 

 versailleský systém 

 meziválečný svět 

 Společnost národů 

Výchova demokratic-
kého občana 

 Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobů rozhodo-
vání 

 na příkladech demonstruje 
zneužití techniky ve světových 
válkách a jeho důsledky 

 rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů 

 charakterizuje jednotlivé tota-
litní systémy, příčiny jejich na-
stolení v širších ekonomických 
a politických souvislostech a 
důsledky jejich existence pro 
svět 

 vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa 

 uvede příklady střetávání dvou 
bloků 

 

(pokračování na další straně) 

 charakterizuje jednotlivé ideologie 20. století a vyjmenu-
je příčiny jejich rozšíření a vlivu  

 pojmenuje a na konkrétních příkladech zdokumentuje  
jednotlivé postoje lidí a částí společnosti vůči nadvládě 
fašistů a komunistů; prokáže orientaci v otázce viny 

 na konkrétních příkladech zdokumentuje problematiku 
třetího světa 

 vyjmenuje příčiny rozpadu sovětského bloku a komu-
nistické nadvlády se zvláštním zřetelem k českým ději-
nám 

 zhodnotí perspektivy Evropské unie a další integrace 
v Evropě 

 vyjmenuje jednotlivé aspekty globalizace 

 porovná kulturu a politické systémy islámského světa 
s euroamerickou civilizací 

 popíše, jak se Evropa vyrovnává s problémy přistěhova-
lectví 

Rozdělený a integrující 
se svět 

 Ideologie 20. století a 
jejich důsledky 

 Druhá světová válka 

 Studená válka 

 Československo ve vý-
chodním bloku 

 Rozpad koloniálního 
systému 

 Rozpad sovětského 
bloku 

 Integrace a globalizace 

 Islámský svět 

 Problémy imigrace 

Výchova k myšlení 
v evropských a glo-
bálních souvislostech 

 Co Evropu spojuje a 
co ji rozděluje 

 Evropská integrace 

 Klíčové mezníky 
evropské historie 

 
Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 

 Předsudky a vžité 
stereotypy 

 Multikulturalita 

 Potřeby minoritních 
skupin 
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5.6 DĚJEPIS (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a poli-
tické důvody euroatlantické hospodářské a vo-
jenské spolupráce 

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

   

 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP, průře-
zová témata 

žák 
objasní proces christianizace a její vliv 
na konstituování raně středověkých 
států v Evropě; vysvětlí 
podstatu vztahu mezi světskou a 
církevní mocí v západním i 
východním kulturním okruhu i pro-
jevy vlivu 
náboženství a církve ve středověké 
společnosti 
definuje proměny hospodářského a 
politického uspořádání středověké 
společnosti 5.–15. století a jeho 
specifické projevy ve vybraných 
státních celcích 
charakterizuje základní rysy vývoje na 
našem území 
vymezí specifika islámské oblasti 
vysvětlí důsledky tatarských a tu-
reckých nájezdů, zejména pro jižní a 

Žák 

 objasní kulturní rozdíly západní a 
východní říše v historických sou-
vislostech  

 vyznačí civilizační okruhy 

 stanoví přínos římské a řecké kultury 

 na mapě ukáže cesty národů v období 
stěhování národů 

 pochopí svébytnou kulturu jednotlivých 
příchozích 

 objasní podmínky vzniku nových státních 
útvarů  

 objasní podmínky šíření křesťanství 

 pochopí souvislosti a rozdíly mezi jed-
notlivými civilizačními okruhy, ukáže ar-
abskou expanzi a zhodnotí její dědictví 

 objasní, jak byly naplněny podmínky pro 
vznik státu na našem území a u našich 
sousedů   

opakování: 
utváření středověké Evropy (byz-
antsko-slovanská oblast, francká říše a 
oblast západní, 
východní a střední Evropy) 
islám a arabská říše, mongolská a 
turecká expanze 
křesťanství jako nové kulturní a 
společenské pojítko, vnitřní nejed-
nota křesťanství, papežství a 
císařství, křížové výpravy, kacířství, 
husitství 
venkov a zemědělství, kolonizace; 
rozvoj řemesel a obchodu, urban-
izace 
vzdělanost a umění středověké 
společnosti 

Multikulturní výchova 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
Ze 
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východní Evropu  orientuje se v základních historio-
grafických faktech 

 vysvětlí podstatu Svaté říše římské, prob-
lémy a institucionalizaci církve 

 charakterizuje pojmy související s prob-
lémy světské a církevní moci (investitura, 
schizma) 

 porovná jednotlivé skupiny obyvatelstva 
ran. a vrcholného středověku z hlediska 
pol., kulturního a ekonomického 

žák 
rozpozná nové filozofické a vědecké 
myšlenky, které byly zformulovány ve 
14.–17. století; zhodnotí 
jejich praktické dopady 
porozumí důsledkům zámořských ob-
jevů, jež vedly k podstatným hospo-
dářským i mocensko-politickým 
změnám 
popíše základní rysy reformace a pro-
tireformace, vysvětlí důsledky pro další 
evropský i světový vývoj 
vymezí základní znaky stavovství a 
absolutismu; uvede konkrétní projevy 
v jednotlivých 
zemích a příklady střetů 
posoudí postavení českého státu 
uvnitř habsburského soustátí a ana-
lyzuje jeho vnitřní sociální, 
politické a kulturní poměry 

 chápe důsledky zániku Byzantské říše
  

 objasní rozdíly mezi ideálem středověké a 
renesanční moci 

 rozumí základním myšlenkám reformace 
a humanismu 

 vyloží, jak se tyto myšlenky  promítly do 
praktického života 

 ukáže na mapě centra reformačního hnutí 

 vysvětlí, co umožnilo zámořské plavby 

 rozebere dopady eurocentrismu na 
přístup Evropanů k neevropským et-
nikům 

 porovná, jak se člověk v různých kultu-
rách vztahuje k přírodě 

 objasní mocenský nástup Habsburků v 
Evropě s přihlédnutím k národním 
dějinám 

 charakterizuje vládu jednotlivých Habs-
burků do třicetileté války 

 porozumí příčinám, průběhu, výsledkům 
a důsledkům války pro Evropu i české 
dějiny 

opakování: 
renesance a humanismus; refor-
mace 
zámořské plavby 
rivalita a kooperace evropských 
velmocí v raném novověku; tři-
cetiletá válka 
absolutismus a stavovství 
barokní kultura, politika, 
náboženství 

Ze 
Multikulturní výchova 

- základní problémy 
sociokulturních 
rozdílů 

- psychosociální 
aspekty interkul-
turality 

 
Environmentální výchova 

- člověk a životní 
prostředí 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 

- žijeme v Evropě 
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 vymezí základní znaky architektury, výt-
varného umění baroka, osvícenství 

 srovná znaky kulturních stylů 15. až 18. 
století 

žák 
určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 
principy osvícenství, rozpozná jejich 
uplatnění 
v revolucích 18. a 19. století 
na konkrétních příkladech jed-
notlivých států demonstruje postupný 
rozklad, zánik a proměny 
dosavadních systémů přes úsilí mo-
cenských struktur o jejich udržení 
posoudí význam ústavy a novou or-
ganizaci státu, uvede základní typy 
parlamentních státních systémů 
vysvětlí emancipační hnutí národů i 
jednotlivých společenských vrstev; 
vymezí místo utváření českého 
novodobého národa v tomto procesu, 
včetně jeho specifických rysů 
charakterizuje proces modernizace, 
vysvětlí průběh industrializace a její 
ekonomické, sociální 
a politické důsledky; rozpozná její 
ekologická rizika; určí základní příčiny 
asymetrického vývoje Evropy 
a světa v důsledku rozdílného tempa 
modernizace 
vysvětlí expanzivní záměry velmocí v 
okrajových částech Evropy a v 
mimoevropském světě, jež byly 
příčinou četných střetů a konfliktů 
daného období 

 vymezí, srovná a stanoví základní shodné 
a rozdílné cesty k občanské společnosti 
na vybraných oblastech (příčiny, 
předpoklady, průběh, důsledky, význam) 
s přihlédnutím k celoevropskému vývoji
  

 posoudí vývoj zemí v období vzniku 
občanské společnosti, uvede odlišnosti a 
shody tohoto vývoje 

 pojmenuje hlavní cíle sociálních skupin, 
jejich program a dosažení úspěchu 

 zdůvodní nutnost cesty k občanské spol. 

 zhodnotí význam konstitučního hnutí na 
formování evropské společnosti 

 uvede rozdíly v přístupech jednotlivých 
vlád, politických systémech 

 pochopí změny, které vedly k této eman-
cipaci 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým tato nerovnoměr-
nost vedla 

 

opakování: 
osvícenství 
velké revoluce – francouzská revoluce 
1789-1799, vznik USA, rok 1848 
Evropa za napoleonských válek a 
po Vídeňském kongresu 
rozvoj výroby a vědy, proměna 
agrární společnosti ve společnost 
průmyslovou, 
změny v sociální struktuře 
utváření novodobých národních 
společností (české, slovenské, 
německé, italské); emancipační 
hnutí sociálních skupin 
předpoklady a projevy imperiální 
(mocenské a koloniální) politiky 
velmocí; nástup Ruska jako 
evropské 
velmoci; USA, jejich vnitřní vývoj a 
mezinárodní postavení do I. světo-
vé války 
vzájemné střetávání velmocí, dip-
lomatické a vojenské aktivity v 
předvečer I. světové války, 
mimoevropská ohniska ko-
loniálních konfliktů 
proměny životního stylu, 
vzdělanost a umění „belle 
epoque“ přelomu 19. a 20. století 

Společenskovědní základ 

- občan ve státě 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
žijeme v Evropě 
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žák 
charakterizuje dvě světové války, 
dokumentuje sociální, hospodářské a 
politické důsledky 
uvede příčiny a projevy politického a 
mocenského obrazu světa, který byl 
určen vyčerpáním tradičních 
evropských velmocí, vzestupem USA 
a nastolením bolševické moci v Rusku 
vymezí základní znaky hlavních total-
itních ideologií a dovede je srovnat se 
zásadami demokracie; 
objasní příčiny a podstatu agresivní 
politiky a neschopnosti potenciálních 
obětí jí čelit 
vysvětlí souvislost mezi světovou hos-
podářskou krizí a vyhrocením poli-
tických problémů, které byly 
provázeny radikalizací pravicových i 
levicových protidemokratických sil 
popíše a zhodnotí způsob života v 
moderní evropské společnosti, zhod-
notí význam masové kultury 

 rozlišuje podstatné znaky politických 
proudů 19. století 

 vymezí důležité etapy vedoucí ke vzniku 
jednotlivých národních států 

 objasní příčiny První světové války 

 chronologicky seřadí nejdůležitější udá-
losti první světové války 

 vyjmenuje a zhodnotí nejdůležitější udá-
losti vedoucí ke vzniku Československa 

objasní příčiny selhání versailleského systému 

 charakterizuje jednotlivé ideologie 20. 
století a vyjmenuje příčiny jejich rozšíření 
a vlivu  

 vymezí podstatu demokracie a na konkré-
tních příkladech ukáže, co demokracii 
ohrožuje 

 pojmenuje a na konkrétních příkladech 
zdokumentuje  jednotlivé postoje lidí a 
částí společnosti vůči nadvládě fašistů a 
komunistů 

 orientuje se v etických otázkách, 
především v otázce viny 

první světová válka, české země v 
době první světové války, I. odboj 
revoluce v Rusku, upevňování 
bolševické moci 
versailleský systém a jeho vnitřní 
rozpory 
vznik Československa, Českoslov-
ensko v meziválečném období 
Evropa a svět ve 20. a 30. letech, 
světová hospodářská krize ve světě i 
v ČSR, růst mezinárodního napětí 
a vznik válečných ohnisek 
mnichovská krize a její důsledky 
kultura 1. poloviny 20. století (zrod 
moderního umění, nástup masové 
kultury, sport) 
druhá světová válka (globální a 
hospodářský charakter války, věda 
a technika jako prostředky vedení 
války, holocaust), Protektorát 
Čechy a Morava, II. odboj 

Společenskovědní základ 

- občan ve státě 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- žijeme v Evropě 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo , Přesahy v PVP, průře-
zová témata 

žák 
charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 
bipolárního světa, jeho vojenská, poli-
tická a hospodářská seskupení, 
vzájemné vztahy a nejvýznamnější kon-
flikty 
vysvětlí základní problémy vnitřního 
vývoje zemí západního a východního 

žák 

 charakterizuje jednotlivé ideologie 20. 
století a vyjmenuje příčiny jejich rozšíření 
a vlivu  

 chápe historickou kontinuitu v evropském 
a globálním kontextu 

 popíše etapy evropského integračního 

Evropa a svět po válce (OSN, 
princip sociálního státu) 
Východní blok, jeho politický, 
hospodářský a sociální vývoj; 
SSSR jako světová velmoc; RVHP, 
Varšavská smlouva 
euroatlantická spolupráce a vývoj 
demokracie; USA jako světová 

Společenskovědní základ 

- mezinárodní 
vztahy, globální 
svět 

- proces integrace a 
globalizace 

 
Výchova k myšlení 
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bloku; zejména se zaměří na pochopení 
vnitřního vývoje a vzájemných vztahů 
supervelmocí USA, SSSR a na situaci 
ve střední Evropě a v naší zemi 
porovná a vysvětlí způsob života a 
chování v nedemokratických 
společnostech a v demokraciích 
popíše mechanismy a prostředky 
postupného sjednocování Evropy na 
demokratických principech, 
vysvětlí lidská práva v souvislosti s 
evropskou kulturní tradicí; zná základní 
instituce sjednocující se Evropy, jejich 
úlohu a fungování 
objasní hlavní problémy specifické 
cesty vývoje významných 
postkoloniálních rozvojových zemí; 
objasní význam islámské, židovské a 
některé další neevropské kultury v 
moderním světě 
vymezí základní problémy soudobého 
světa a možnosti jeho dalšího vývoje 

procesu 

 na konkrétních příkladech zdokumentuje 
problematiku třetího světa 

 vyjmenuje příčiny rozpadu sovětského 
bloku a komunistické nadvlády se 
zvláštním zřetelem k českým dějinám 

 zhodnotí perspektivy Evropské unie a 
další integrace v Evropě 

 vyjmenuje jednotlivé aspekty globalizace 

 porovná kulturu a politické systémy 
islámského světa s euroamerickou civiliza-
cí 

 popíše, jak se Evropa vyrovnává 
s problémy přistěhovalectví 

velmoc 
životní podmínky na obou stra-
nách „železné opony“ 
konflikty na Blízkém východě, 
vznik státu Izrael 
dekolonizace; „třetí svět“ a mod-
ernizační procesy v něm – 
ekonomické, demografické a poli-
tické postavení v globálním světě 
pád komunistických režimů a je-
ho důsledky; sjednocující se 
Evropa a její místo v globálním 
světě 
globální problémy moderní 
společnosti 

v evropských a globálních 
souvislostech 

- globalizační a 
rozvojové procesy 

- žijeme v Evropě 
 
Ze 

žák 
objasní ve shodě s aktuálními 
vědeckými poznatky materiální a du-
chovní život lidské společnosti v jed-
notlivých vývojových etapách pravěku; 
charakterizuje pojem archeologická kul-
tura 
vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v 
důsledku cílevědomé zemědělské a 
řemeslné činnosti 
zařadí časově a prostorově hlavní ar-
cheologické kultury pravěku 

 vymezí základní rozdělení nejstaršího a 
nejdelšího období dějin lidstva – pravěku 

 popíše proces a hlavní znaky hominizace 

 porovná materiální a duchovní život jed-
notlivých kulturních okruhů 

 vysvětlí, v čem spočívají rozdíly mezi 
asimilací, integrací a inkluzí 

 ukáže na mapě hlavní migrační směry 
prvních lidí  

 vysvětlí faktory ovlivňující změny v životě 
lidské společnosti 

 vyhledá v historickém atlase nejvýznam-

pravěk: 
doba kamenná (paleolit, mezolit, 
neolit, eneolit), bronzová a železná 

BI 
Ze 
Multikulturní výchova 

- psychosociální 
aspekty interkul-
turality 

- základní problémy 
sociokulturních 
rozdílů 
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nější lokality a jejich hlavní centra 

 charakterizuje hlavní poznatky, které 
ovlivnily další vývoj společnosti 

žák 
zdůvodní civilizační přínos vybraných 
starověkých společenství, antiky a 
křesťanství jako základních fenoménů, 
z nichž vyrůstá evropská civilizace 
objasní židovství (vazbu mezi židov-
stvím a křesťanstvím) a další 
neevropské náboženské a kulturní sys-
témy 
popíše určující procesy a události, 
uvede významné osobnosti starověkých 
dějin 
charakterizuje smysl historického poz-
nání a jeho povahu jako poznání neu-
zavřeného a proměnlivého 
rozlišuje různé zdroje historických in-
formací, způsob jejich získávání a 
úskalí jejich interpretace 

 objasní shodné a rozdílné znaky 
prvních civilizací z hlediska poli-
tického, ekonomického a kulturního 

 rozlišuje formy vlády v antickém ob-
dobí a srovná je se současnými 
formami vlád 

 pochopí hlavní přínos civilizačního 
evropského okruhu 

 vyjmenuje znaky, které odlišovaly civi-
lizovanost a barbarství 

 analyzuje příčiny rozpadu impéria 

 aktualizuje, v čem jsou znaky rozkladu 
římské společnosti varující pro 
současnou situaci 

 diskutuje o konceptu „zániku západu“ 

 rozlišuje primární a sekundární zdroje 
informací 

 orientuje se v otázce základních 
zdrojů informací v závislosti na dějin-
ném období 

 analyzuje důsledky rozdílných inter-
pretací faktů 

starověk: 
staroorientální státy (Mezopotámie, 
Egypt, Indie, Čína) 
antické Řecko 
antický Řím 
naše země a ostatní Evropa v 
době římské; civilizovanost a bar-
barství, limes romanus jako civili-
zační hranice 
význam historického poznání pro 
současnost 
práce historika, historické infor-
mace, jejich typy, účel a možnost 
využití 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- žijeme v Evropě 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Společenskovědní základ vychází z RVP ZV ze vzdělávacích oblastí: Člověk a společnost - vzdělávací 
obor Výchova k občanství,  Člověk a svět práce, Člověk a zdraví - vzdělávací obor výchova ke zdraví.  Dále vychází z RVP 
G, ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce. Zahrnuje část vzdělávací oblasti 
Výchova ke zdraví v součinnosti a návaznosti s předmětem Výchova ke zdraví ve třetím ročníku. Důležitou součástí před-
mětu jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, částečně také Mediální výchova a Environmentální výchova 

Náplň předmětu 

Předmět Společenskovědní základ využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí stu-
denty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je 
podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia. Studenti se učí kriticky reflektovat 
společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnos-
ti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. 
Předmět vybavuje studenta znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho zdárnou socializaci a aktivní zapojení do života 
demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 
života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje studenty s vývojem společnosti a s 
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského 
klimatu. Učí studenty zvládnout základy společenskovědní analýzy a historické kritiky, rozlišit mezi reálnými a fiktivními ději, 
chápat proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních 
občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hod-
not, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je pre-
vence 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. Formuje u studentů 
dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. 
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 studenty se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospo-
dářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského 
života. Učí studenty 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 studentů, posiluje smysl jednotlivců pro 
osobní i občanskou odpovědnost a motivuje studenty k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Studenti se učí 
rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro je-
jich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.  



 302 

Předmět Společenskovědní základ také přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví. Poznatky s nimiž se studenti 
seznamují, se učí využívat a aplikovat ve svém životě. Záměrem je, aby studenti poznávali sami sebe v psychosomatické 
celistvosti a provázanosti, aby pochopili hodnotu zdraví ve smyslu řecké kalokagathia. Studenti se seznamují s různým ne-
bezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), 
které vedou k zachování či posílení zdraví i duševní pohody a získávají potřebnou míru odpovědnosti za tělesné i duševní 
zdraví vlastní i těch, se kterými žijí. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření post-
ojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Výuka staví na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem 
žáků o problematiku zdraví. 

V primě je výuka zprostředkována v rámci jedné disponibilní hodiny týdně také praktickými aktivitami založenými na 
principech dramatické výchovy, tedy vstupováním do rolí v rámci modelových situací v rovině simulace, alterace, případně 
charakterizace. 
Časové vymezení předmětu: 

 prima:         2 hodiny (jedna hodina je disponibilní – dramatická výchova) 

 sekunda:     1 hodina 

 tercie:         1 hodina 

 kvarta:        1 hodina 

 kvinta:        1 hodina 

 sexta:          1 hodina 

 septima:      1 hodina 

 oktáva:        1 hodina (je z disponibilních dotací pro zařazení vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce, Výchova ke 
zdraví) 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  

 učitel vede žáka tak, aby si samostatně plánoval a organizoval učení a pracovní činnost s ním spojenou a využíval je jako 
prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj 

 učitel umožňuje, aby si žák osvojil různé strategie učení, zpracovával poznatky a informace, kriticky je hodnotil, tvořivě je 
zpracovával a využíval při svém studiu a praxi 

 učitel se kriticky dotazuje žáka a tím jej vede k tomu, že reflektuje proces vlastního učení a myšlení 

 učitel vede žáka, aby kriticky hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, učí jej přijímat ocenění, radu i 
kritiku ze strany druhých 

Kompetence k řešení problémů  

 učitel vede žáka tak, aby rozpoznával problémy v jednotlivých oborech předmětu, vytvářel hypotézy k jejich řešení, 
zvažoval různé postupy a uplatňoval vhodné metody při jejich řešení 

 učitel podněcuje žáka, aby kriticky interpretoval získané poznatky, ověřoval je a nacházel pro svá tvrzení argumenty  
aby logicky správně a korektně formuloval a obhajoval své závěry 

 učitel učí klást otázky, pochybovat o jediných pravdách, hledat odpovědi v diskusi 

 učitel vytváří prostor pro diskusi, ve které studenti kriticky interpretují získané poznatky a zjištění a ověřují je, pro své 
tvrzení nachází argumenty a důkazy, formulují a obhajují podložené závěry 

 učitel je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, umožňuje nahlížet problém z různých stran 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD  (pokračování) 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence komunikativní 

 učitel nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů 

 učitel žáky vede ke správnému užívání odborných názvů  

 učitel žáky vede k přesnosti ve vyjadřování 

 učitel dbá na to, aby žáci efektivně využívali dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 
a grafických vyjádření informací různého typu 

 učitel žáka vede, aby vhodným způsobem prezentoval svou práci i sám sebe před publikem 

Kompetence sociální a personální 

 učitel vede žáky k sebereflexi 

 učitel povzbuzuje žáky, aby si stanovovali cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní 
podmínky 

 učitel důsledným výchovným působením vytváří předpoklady tomu, že studenti odhadují důsledky vlastního jednání a své 
chování podle toho korigují 

 učitel vede žáky k tomu, že aktivně spolupracují při stanovování a dosahování společných cílů 

 učitel usiluje o takovou atmosféru ve výuce, která přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 
založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii 

 učitel projevuje respekt k osobnosti žáka, akceptuje, že se rozhoduje na základě vlastního úsudku, že odolává 
společenským i mediálním tlakům 

Kompetence občanské 

 učitel společně s žáky kriticky dotazuje stav společnosti a pomáhá v zasazování aktuálního dění do historických souvislostí 

 učitel ukotvuje tradiční hodnoty evropské vzdělanosti a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty 

 učitel vede žáky, aby informovaně zvažovali vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy 
veřejnými, rozhodovali se a jednali vyváženě 

 učitel s žáky uvažuje o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, aby si osvojili jednání, které nebude 
ohrožovat a poškozovat přírodu, životní prostředí ani kulturu 

 učitel rozšiřuje vědomí žáků o nesamozřejmosti kulturních a duchovních hodnot a konkrétně ukazuje, kde a jakým způso-
bem je sami studenti spoluvytváří 

 učitel podporuje žáka, když hájí svá práva i práva jiných a vystupuje proti jejich potlačování nebo spoluvytváří podmínky 
pro jejich naplňování 

 učitel v každodenních situacích dává podněty, že žák promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností  
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 učitel nabádá žáka k plnění svých povinností 

 učitel dbá na informovanost a odbornost žáků, aby se chovali profesionálně a zodpovědně v krizových situacích a v situa-
cích ohrožujících život a zdraví 

 učitel poskytuje ve výuce prostor, kde žáci posuzují události a vývoj veřejného života, sledují, co se děje v jeho bydlišti a 
okolí, zaujímají a obhajují informovaná stanoviska a jednají k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD  (pokračování) 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence k podnikavosti 

 učitel povzbuzuje žáky, aby se rozhodovali o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření cílevědomě, zodpovědně 
a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

 učitel podle svého oboru rozpoznává a rozvíjí odborný potenciál žáka, a vede ho k tomu, aby jej využil v osobním a 
profesním životě 

 učitel zejména v posledních ročnících dbá na to, aby žáci získávali a kriticky vyhodnocovali informace o dalších vzděláva-
cích příležitostech 

 učitel motivuje žáky k dosahování stanovených cílů 
 

PRIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respek-
tuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerant-
ní postoje k menšinám 

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně 
z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacio-
nalismu 

Žák 

 rozlišuje kulturní a nekulturní jednání 

 třídí a definuje jednotlivé oblasti lidské 
kultury 

 orientuje se na mapě světa a rozlišuje 
jednotlivé kulturní oblasti 

Úvod – kořeny evropské kul-
tury: co je kultura, jak se na 
kultuře podílíme. Které kultu-
ry známe. Způsob života nás, 
Evropanů, je jen jedním 
z mnoha. 
 

Multikulturní vý-
chova 
Multikulturalita 
Kulturní diference 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD  (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 získává základní znalosti o různých et-
nických a kulturních skupinách žijících 
v české a evropské společnosti 

 zhodnotí a na příkladech doloží vý-
znam vzájemné solidarity mezi lidmi, 
vyjádří své možnosti, jak může 
v případe potřeby pomáhat lidem 
v nouzi a v situacích ohrožení 

Žák 

 objevuje pluralitu světa  lidí a vyu-
žívá interkulturních rozdílů 
k obohacení sebe i druhých 

 učí se přijmout druhého jako je-
dince se stejnými právy, zdůvodní, 
proč jsou všechny etnické skupiny 
a všechny kultury rovnocenné a 
žádná není nadřazena jiné 

Světové kultury – základní 
charakteristika a hodnoty 
s nimi spojené. Co je předpo-
kladem soužití lidí mnoha kul-
tur na světě. 
Kulturní dědictví kolem nás.  
 

Multikulturní výchova 

 kulturní diference 

 lidské vztahy 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

 objevujeme Evropu a svět 

 jsme Evropané 

 Evropa a svět nás zajímá 

 uvědomuje si vlastní identitu, reflektuje 
vlastní sociokulturní zázemí 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské nesnášenli-
vosti 

 zdůvodní neslučitelnost rasové 
(náboženské či jiné) intolerance 
s principy života v demokratické 
společnosti 

 na příkladech doloží, které kultur-
ní dědictví utváří náš život 

Ze kterých kořenů vyrůstá 
evropská kultura. Jak minulost 
ovlivňuje dnešek. 
Hebrejská kultura. Kdo jsou 
Židé. Židé a jejich dějiny. 
Osudy Židů v Čechách. Bible: 
jak Bible vznikala, význam 
Bible v dějinách Evropy. 

Multikulturní výchova 

 princip sociálního smíru a solida-
rity 

 etnický původ 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situa-
cích, případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným způ-
sobem 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a re-
spektuje práva a oprávněné zájmy dru-
hých lidí, posoudí význam ochrany lid-
ských práv a svobod 

(pokračování na další straně) 

 objevuje a hodnotí sebe ve vztahu 
k různým sociálním rolím 

 vyjadřuje a hodnotí pocity týkající 
se určitých zvyklostí rodiny 

 rozlišuje a toleruje odlišnosti muž-
ského a ženského světa 

 porovnává roli matky a otce 
v rodičovství 

 vyjmenuje vlastnosti dobrého ka-
maráda 

 
(pokračování na další straně) 

Život v rodině, vztahy mezi 
generacemi. Partnerství a věr-
nost; co vytváří domov.  
 

Osobnostní a sociální výchova 

 sebepoznání a sebepojetí 

 mezilidské vztahy 

 komunikace 

 hodnoty, postoje, praktická etika 
 
Výchova ke zdraví 

 vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 změny v životě člověka a jejich 
reflexe  
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PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dob-
rých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, 
komunitě) 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede 
příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociál-
ního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdraví 

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodová-
ní, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

 demonstruje porozumění 
hodnotám kamarádství, přá-
telství a lásky 

 odhaluje a zdůvodňuje ne-
vhodné přístupy ke jmeno-
vaným hodnotám 

  

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpověd-
nosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich 
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní pod-
poru zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individu-
álních i společných cílů , objasní význam vůle při dosaho-
vání cílů a překonávání překážek 

 rozpozná projevy záporných charakterových vlastností 
u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje 
své chování a jednání 

 popíše, jak lze usměrňovat a korigovat charakterové a vol-
ní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 zdůvodňuje pozitiva a nega-
tiva životního stylu pro za-
chování zdraví 

 rozlišuje jednání, které je 
šikanou, vyjadřuje pocity 
oběti i původce šikany 

 plánuje správný režim dne 
respektující zdravý životní 
styl 

Ochrana zdraví, životní 
styl, volný čas. 
 

Výchova ke zdraví 

 zdravý způsob života 
a péče o zdraví 

 rizika ohrožující zdraví 
a jejich prevence 

 
Osobnostní a sociální 
výchova 

 psychohygiena 

 hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnic-
tví, uvede jejich příklady 

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

 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

 na příkladech chování kupujících a prodá-
vajících vyloží podstatu fungování trhu 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského cho-
vání a aktivně proti němu vystupuje 

Žák 

 rozlišuje potřeby důležité pro plnohod-
notný život od potřeb marnotratných 

 rozlišuje druhy vlastnictví 

 uvede situace ze školního prostředí, kdy 
není zachován respekt k cizímu  majet-
ku a k veřejnému majetku 

 zaujímá jasný postoj k vandalismu 

 sestavuje domácí rozpočet 

 zdůvodňuje potřebu ochrany přírodní-
ho a kulturního bohatství naší země 

 objasňuje rozdíly mezi bohatou a chu-
dou částí světa 

Majetek a hospodaření. 
Respektování cizího ma-
jetku, vztah k tomu, co je 
společné. Otázka bohaté a 
chudé části lidstva, vztah 
k přírodním zdrojům. 
 

Multikulturní výchova 

 princip sociálního smíru a 
solidarity 

Environmentální výchova 

 lidské aktivity a problém 
životního prostředí 

Člověk a svět práce 

 provoz domácnosti 

Osobnostní a sociální vý-
chova 

 hodnoty, postoje, praktic-
ká etika 

 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

 

 popíše důležité kulturní památky v okolí 
svého bydliště 

 charakterizuje instituce důležité pro 
obec a její řízení 

 rozlišuje záležitosti týkající se státní 
správy a samosprávy 

 popíše základní funkce jednotlivých 
složek státní moci 

 ozřejmí demokratické principy a hodno-
ty v každodenním životě školy 

Naše město, naše vlast 
 

Výchova demokratického 
občana 

 formy participace občanů 
v politickém životě 

 občanská společnost a 
škola 

 občan, občanská společ-
nost a stát 

 principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD  (pokračování) 
 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 
práva a oprávněné zájmy druhých lidí, po-
soudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich poru-
šování 

Žák 

 objasní, jaká má práva na základě  
Úmluvy o právech dítěte 

 rozpozná porušování nebo ohrožení 
práv dětí 

 zdůvodní povinnosti, kterými je vázán 

 rozpozná, jaké chování vyžaduje kon-
krétní situace 

Lidská práva 

 práva a povinnosti 
členů rodiny 

 rovnost a nerovnost 

 svoboda a autorita 

 morálka a mravnost 

Osobní a sociální výchova 

 morální rozvoj 

Výchova demokratického 
občana 

 občan, občanská společ-
nost a stát 

 principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 dává do souvislostí zdravotní a psychoso-
ciální rizika spojená se zneužíváním návy-
kových 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 po-
moc sobě nebo druhým 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a zku-
šeností možný manipulativní vliv vrstevní-
ků, médií, sekt 

 analyzuje hodnotové systémy lidí na 
základě uvedených konkrétních případů 

 vyjadřuje své názory, pocity a postoje 
k systému hodnot 

 objasní negativní důsledky užívání drog 

 zhodnotí možné důsledky kouření na 
vznik nemocí 

 prokáže schopnost vyhledávat, třídit a 
využívat informace z různých zdrojů 

 objasní mechanismus vzniku závislostí 

 zjišťuje, jak je možné pomoci drogově 
závislým 

 zdůvodní přednosti a nedostatky 
v oblasti prevence drogových závislostí 

 uplatňuje přesvědčivou argumentaci 
vůči vrstevníkům v souvislosti 
s odmítáním návykových látek 

Závislosti 

 návykové látky 

 další závislosti 

Výchova ke zdraví 

 rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 

 autodestruktivní závislosti 
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SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrs-
tevníky a partnery 

 pozitivní komunikací a kooperací přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v širším společenství (v rodině, komunitě) 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a ko-
munikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby po-
máhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení 

Žák 

 analyzuje odlišnosti mezi šikanou a 
škádlením, mezi zábavou a situacemi 
ohrožujícími zdraví 

 plánuje konkrétní změny chování, které 
nejsou ohrožující 

 zaujímá stanovisko k různým názorům 
na nevhodné způsoby chování jedinců 
narušujících osobní bezpečí a bezpečí 
druhých 

 vyjmenuje dopravní předpisy, které se 
týkají cyklisty a chodce 

 orientuje se v dopravním značení 

Osobní bezpečí 

 formy násilí 

 agresoři a oběti 

 bezpečnost v silničním 
provozu 

Osobní a sociální výchova 

 morální rozvoj, praktická 
etika 

 
Výchova ke zdraví 

 vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 

 zdravý způsob života a 
péče o zdraví 

 rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 

 osobnostní a sociální roz-
voj 

 kriticky přistupuje k mediálním informa-
cím, vyjádří svůj postoj k působení propa-
gandy a reklamy na veřejné mínění a cho-
vání lidí 

 
 

 objevuje a analyzuje různé typy komu-
nikace 

 rozlišuje jazyk akceptující a vymezující 
v souvislosti s rolemi v rodině 

 
(pokračování na další straně) 

Komunikace 

 typy komunikace 

 komunikace v rodině 

 kompromis, tolerance, 
naslouchání 

 média 

Mediální výchova 

 kritické vnímání mediál-
ních sdělení 

 interpretace mediálních 
sdělení a reality 

(pokračování na další straně) 
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SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  rozpoznává, jakým komunikačním sty-
lem a jednáním přispívá k atmosféře 
spokojenosti domova 

 demonstruje navracející porozumění 

 rozlišuje jednotlivé oblasti sebevyjádření 
v problémové situaci 

 rozlišuje cíle a strategie vybraných me-
diálních obsahů 

 rozeznává platnost a význam argumentů 
ve veřejné komunikaci 

 objasňuje roli médií v životě společnosti 

 Osobnostní a sociální vý-
chova 

 sociální rozvoj 

 komunikace 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR a jejich orgánů a in-
stitucí 

 uvede příklady institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, 
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat kaž-
dodenní život občanů 

 rozlišuje různé formy státu 

 určuje znaky demokratického státu 

 charakterizuje vlastnosti demokratické 
kultury 

 rozlišuje volby obecní, parlamentní, 
prezidentské, volby do Evropského par-
lamentu 

 vyzkouší si organizaci voleb 

 vyzkouší si formou hry rozhodování 
v obecním zastupitelstvu 

Demokratický stát a de-
mokratická kultura,ústava, 
rozdělení moci, volby. 

Výchova demokratického 
občana 

 občan, občanská společ-
nost a stát 

 formy participace občanů 
v politickém životě 

 principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
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SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na každo-
denní život občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i možných způ-
sobů jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní or-
ganizace a společenství, k nimž má vztah 
ČR, posoudí jejich význam ve světovém 
dění a popíše výhody spolupráce mezi státy 

 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných proje-
vů a způsobů řešení globálních problémů 
na lokální úrovni – v obci, regionu 

 

 vysvětluje, proč je spolupráce mezi zeměmi 
Evropy důležitá 

 shrnuje a vypočítává přínos této spolupráce 
pro občany EU 

 vyhledává základní informace o institucích 
EU, OSN, NATO 

 jmenuje a zdůvodňuje cíle NATO 

 objevuje, jak a kde OSN pomáhá 

 jmenuje památky UNESCO v České republi-
ce 

 rozlišuje, ve kterých oblastech rozhoduje EU 
a o čem nezávisle rozhodují vlády členských 
států 

Nadnárodní společenství: 
Evropská unie, OSN, 
NATO. 

Výchova k myšlení 
v evropských 
a globálních souvis-
lostech 

 jsme Evropané 

 objevujeme Evropu 
a svět 
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TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vzta-
hy s druhými lidmi i kvalitu života 

 posoudí vliv osobních vlastností na dosa-
hování individuálních i společných cílů, ob-
jasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i 
u druhých lidí 

Žák 

 posoudí, jak nás ovlivňují události v našem 
životě, co nás utváří 

 charakterizuje znaky jednotlivých vývojových 
období 

 vysvětlí obsah pojmu osobnost 

 vyjádří, v čem je jedinečný 

 rozeznává své klady a zápory 

 nachází pozitivní možnosti a směry svého 
rozvoje 

Osobnost Osobnostní a sociální 
výchova 

 osobnostní rozvoj 

 sebepoznání a sebe-
pojetí 

 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)   
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TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 kriticky hodnotí a vhodně korigu-
je své chování a jednání 

 popíše, jak lze usměrňovat a kul-
tivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní před-
nosti, překonávat osobní nedo-
statky a pěstovat zdravou sebe-
důvěru 

 vymezuje znaky dospělosti a chápe význam sebevýcho-
vy 

 diskutuje, co přinášejí jednotlivé etapy vývoje hezkého 
a jaké problémy jsou s nimi spojeny 

 objasní, co od života očekává 

 analyzuje, co znamená žít přítomností, využít příležitos-
ti a možnosti svého vývojového období 

 zkouší a hodnotí metody posilující sebevědomí 

 rozlišuje zdravé a přehnané sebevědomí 

 zjišťuje  svůj dominantní typ temperamentu 

 rozlišuje pojmy temperament a charakter 

 rozpoznává, jak se charakter projevuje na jednání člo-
věka 

  

 cvičí smyslové vnímání, pozor-
nost a soustředění 

 cvičí dovednost zapamatování a 
řešení problémů 

 vybírá a využívá pro efektivní 
učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a ří-
dí vlastní učení 

 reguluje vlastní vnímání, prožívá-
ní a jednání 

 
 

 objasní rozdíl mezi smyslovým a sociálním vnímáním 

 zhodnotí závislost vnímání na dalších vlivech 

 analyzuje chybné tendence při vnímání druhých lidí 

 objevuje možnosti pozitivněji vnímat druhé a svět 

 ověřuje si zákonitosti, kterými se řídí pozornost, paměť 
a zapomínání 

 rozlišuje typy učení a charakterizuje svůj styl učení 

 rozlišuje  cit, afekt vášeň a náladu 

 pojmenovává své emoce 

 analyzuje motivační vliv emocí na svoji aktivitu 

 rozeznává propojenost mezi city a vnějšími tělesnými 
projevy 

Psychické procesy a stavy Osobnostní a sociální 
výchova 

 osobnostní rozvoj 

 rozvoj schopností 
poznávání 

 sebepoznání a sebe-
pojetí 

 seberegulace a sebe-
organizace 

 psychohygiena 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komuni-
kace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nená-
silným způsobem 

 cvičí dovednosti pro verbální i neverbální sdě-
lování, pro komunikační obranu proti agresi a 
manipulaci 

 pozitivní komunikací a kooperací přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v širším společenství (v rodině, komunitě) 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím 

 vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví 

 posoudí a na příkladech doloží přínos spolu-
práce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosa-
hování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 rozlišuje asertivní, agresivní a 
pasivní jednání 

 rozpoznává nevýhody agre-
sivního a pasivního jednání 

 navrhuje vhodné formule pro 
efektivní vyjádření pochvaly a 
kritiky 

 rozlišuje původce stresu (stre-
sory) 

 analyzuje svůj způsob řešení 
konfliktů a nachází vhodnější 
varianty jejich zvládání 

 nacvičuje užívání „JÁ-výroku“ 

 vyjmenuje způsoby, jak pečuje 
o svoji duševní pohodu 

Člověk v sociálních vzta-
zích 

Osobnostní a sociální výchova 

 komunikace 

 psychohygiena 

Člověk a zdraví 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 duševní hygiena 
Rizika ohrožující zdraví a jejich pre-
vence 

 bezpečné chování 

 skrité formy a stupně individuální-
ho násilí a zneužívání 

Osobnostní a sociální rozvoj 

 seberegulace a sebeorganizace čin-
ností a chování 

 sebepoznání a sebepojetí 

 psychohygiena 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komuni-
kace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nená-
silným způsobem  

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstev-
níky a partnery; pozitivní komunikací a koope-
rací přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů v širším společenství (v rodině, komu-
nitě) 

 

(pokračování na další straně) 

 rozčleňuje a posuzuje faktory 
vedoucí ke stabilitě nebo nao-
pak k nestabilitě soužití 
v rodině 

 vymezuje druhy konfliktů 
v rodině 

 navrhuje prevenci konfliktů 

 navrhuje varianty řešení kon-
fliktů 

 
(pokračování na další straně) 

Rodina Sociální výchova 

 poznávání lidí 

 mezilidské vztahy 

 komunikace 

 kooperace 
 
Člověk a zdraví 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 sebepoznání a sebepojetí 

 mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy, spolku) a uve-
de příklady pozitivního a ne-
gativního vlivu na kvalitu so-
ciálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdra-
ví 

 zdůvodní své nároky a požadavky, které 
se týkají ideálního partnera 

 rozliší vývojové etapy partnerského souži-
tí a zhodnotí, které hodnoty a která úskalí 
přinášejí 

 hodnotí preventivní strategie a opatření 
proti předčasnému rodičovství 

 rozeznává a respektuje potřeby všech čle-
nů rodiny 

  

 optimálně reaguje na fyziolo-
gické změny v období dospí-
vání a kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

 v souvislosti se zdravím, eti-
kou, morálkou a životními cí-
li mladých lidí přijímá odpo-
vědnost za bezpečné sexuální 
chování 

 

 definuje pojmy sex, sexualita a láska 

 rozlišuje různé podoby lásky a sexuality 

 vyjadřuje a zdůvodňuje své pocity a názo-
ry na různé podoby sexuality 

 analyzuje hodnoty spojené s partnerským 
vztahem 

 vypočítává předpoklady pro zralé rodi-
čovství 

 pojmenovává hodnoty sexuálního soužití 

 obhajuje normy a hodnoty vázané na se-
xualitu 

 zdůvodní svůj názor na zodpovědný se-
xuální život 

Sexualita Člověk a zdraví 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 vztahy ve dvojici 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 dětství, puberta, dospívání 

 sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

 sebepoznání a sebepojetí 

 mezilidské vztahy, komunikace a ko-
operace 

 morální rozvoj 

 rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejích orgánů a in-
stitucí 

 vysvětlí rozdíl mezi právními a morálními 
hodnotami 

 zdůvodní potřebu dodržování pravidel 
pro fungování společnosti 

Právo  Výchova demokratického občana 
Občan, občanská společnost a stát 
Občanská společnost a škola 
Formy participace občanů v politickém 
životě 

(pokračování na další straně) (pokračování na další straně)  (pokračování na další straně) 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD  (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávně-
né zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských 
práv a svobod 

 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnic-
tví, pracovní poměr, manželství 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvě-
domuje si rizika jejich porušování 

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

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 

 definuje základní pojmy z oboru 
práva 

 vyhledává informace v Ústavě 
ČR 

 popíše průběh legislativního 
procesu 

 objasní rozdíly mezi občansko-
právním a trestním řízením 

 jmenuje základní lidská práva a 
na konkrétních příkladech do-
kumentuje jejich obsah 

 vymezuje své povinnosti a zá-
vazky, které souvisí se základ-
ními lidskými právy 

  Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
Mezilidské vztahy 

 dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způ-
soby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vy-
hýbá se rizikům v hospodaření s penězi 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům na-
bízejí 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kte-
rých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a 
příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uve-
de příklady jejich součinnosti 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží pod-
statu fungování trhu 

 objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlast-
nictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání 

 popíše základní principy dělby 
práce v rodině a ve společnosti 
a vysvětlí jejich význam 

 zhodnotí , jak využívá síť ob-
chodů a služeb 

 analyzuje způsoby, kterými se 
snaží prodávající získat své zá-
kazníky 

 vysvětlí fungování trhu zboží a 
trhu práce 

 objasní vzájemné propojení 
ekonomických subjektů 

Hospodaření Sociální výchova 

 kooperace a kompeti-
ce 

 
Člověk a svět práce 
Provoz a údržba domác-
nosti 

 finance a provoz do-
mácnosti 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

 objasní výhody demokratického způsobu říze-
ní státu pro každodenní život občanů 

 

Žák 

 definuje pojem a předmět politologie 

 objasní na příkladech z minulosti i současnosti 
souvislosti mezi státem a národem 

 zhodnotí výhody a úskalí národního státu 

 předloží představu o podobě evropského státu 
na konci 21. století, svou představu zdůvodní 

 vyhledává informace o životě menšin a cizinců 
v ČR 

 obhájí přednosti demokracie a vyjádří svoji kriti-
ku demokracie 

Stát a právo 

 právní základy státu 

 principy demokracie 

Výchova demokratického 
občana 

 principy demokracie 
jako formy vlády a způ-
sobu rozhodování 

 objasní význam právní úpravy důležitých vzta-
hů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe je-
jich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušová-
ní 

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

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede jejich příklady 

 rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede 
jejich příklady 

 objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními 
a právními normami 

 odůvodní účel sankcí při porušení právní normy 

 uvede, které státní orgány vydávají právní před-
pisy i jak a kde je uveřejňují 

 vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých 
právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství) i práva a povinnosti účastníků těch-
to právních vztahů 

 popíše, jak  uplatnit některé nároky vzniklé ze 
smluv (reklamace, náhrada vzniklé škody) 

 rozlišuje funkce a úkoly advokátů, notářů a sou-
stavy soudů, uvede příklady právních 

(pokračování na další straně) 

Právní řád ČR 
 
Právo v každodenním ži-
votě 
 
Protiprávní jednání 

Výchova demokratického 
občana 

 občan, občanská spo-
lečnost a stát 

 formy participace ob-
čanů v politickém živo-
tě 

 principy demokracie 
jako formy vlády a způ-
sobu rozhodování 

 
Člověk a svět práce 

 Provoz a údržba do-
mácnosti 

 finance a provoz do-
mácnosti 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 problémů, s nimiž se na ně mohou občané 
obracet 

 rozeznává, jaké případy se řeší v občanském 
soudním řízení a jaké v trestním řízení 

 vymezí podmínky trestní postižitelnosti obča-
nů a uvede příklady postihů trestné činnosti 

 objasní, co zahrnuje respekt k platným práv-
ním normám, které se týkají ochrany práv 
k duševnímu vlastnictví 

  

 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR 
v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění a popíše výhody spolu-
práce mezi státy 

 uvede příklady některých projevů globalizace, po-
rovná jejich klady a zápory 

 uvede některé globální problémy současnosti, vy-
jádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

 objasní souvislosti globálních a lokálních problé-
mů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni - 
v obci, regionu 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 

 vyhledává a prezentuje informace o meziná-
rodních organizacích a aktuálním dění, které 
je s nimi spojené 

 zaujímá hodnotící postoj k aktuálnímu dění 

 objasňuje vliv kulturních, ideologických a so-
ciopolitických rozdílů na vznik a řešení glo-
bálních problémů v jejich vzájemných souvis-
lostech 

 prezentuje základní vědomosti nezbytné pro 
pochopení struktury a funkcí mezinárodních 
a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení 
globálních i lokálních problémů v oblasti hu-
manitární, politické, sociální, ekonomické, 
kulturní a dodržování lidských práv  

 využívá vědomosti potřebné k pochopení 
kontinuity evropského vývoje a podstaty ev-
ropského integračního procesu 

 
 

Mezinárodní vztahy, glo-
bální svět 
 
 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvis-
lostech 

 objevujeme  
Evropu a svět 

 jsme Evropané 
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5.7 SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlast-
nictví, uvede jejich příklady 

 objasní potřebu dodržování zásad ochra-
ny duševního vlastnictví a jejich znalost 
uplatňuje ve svém jednání 

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

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí pří-
jmy státu a do kterých oblastí stát směru-
je své výdaje, uvede příklady dávek a pří-
spěvků, které ze státního rozpočtu získá-
vají občané 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, ob-
chodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

 na příkladu chování kupujících a prodá-
vajících vyloží podstatu fungování trhu 

 

 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuál-
ní situace ve společnosti mechanismy fungo-
vání trhu, objasní důvody kolísání cen zboží 
či pracovní síly na trhu podle vývoje nabídky 
a poptávky 

 rozlišuje a porovnává praktické využití jed-
notlivých forem podnikání, posoudí, která 
forma podnikání je v konkrétní situaci nejvý-
hodnější 

 posoudí výhody a rizika podnikání 
v porovnání se zaměstnáním 

 na základě aktuálních mediálních informací 
posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických 
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra neza-
městnanosti) na změny v životní úrovni ob-
čanů 

 objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, 
funkci úřadů práce a personálních agentur 

 vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifika-
ci v různých typech médií 

 vyjmenuje moderní formy bankovních služeb 
včetně moderních informačních a telekomu-
nikačních technologií 

 vyjmenuje způsoby bezhotovostního plateb-
ního styku 

 zhodnotí způsoby financování osobních po-
třeb (spoření, úvěr, splátky, leasing) 

Stát a hospodářství 
Majetek, vlastnictví 
Peníze 
Právní formy podnikání 

Výchova demokratické-
ho občana 
Občan, občanská společ-
nost a stát 

Sociální výchova 

 kooperace a kompeti-
ce 

Člověk a svět práce 
Provoz a údržba domác-
nosti 

 finance a provoz do-
mácnosti 

Svět práce 

 trh práce 

 podnikání 
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KVINTA 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí očekávané výstupy učivo Průřezová témata, přesahy 

žák 
vysvětlí na základě konkrétní, reálné 
a aktuální situace ve společnosti 
mechanismy fungování trhu 
stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší 
podle typu zákazníků, místa či 
období, objasní důvody kolísání cen 
zboží či pracovní síly na trhu podle 
vývoje nabídky a poptávky 
rozpozná běžné cenové triky (cena 
bez DPH aj.) a klamavé nabídky 
rozlišuje a porovnává praktické 
využití jednotlivých forem podnikání, 
posoudí, která forma podnikání je 
v konkrétní situaci nejvýhodnější 
posoudí výhody a rizika podnikání v 
porovnání se zaměstnáním 
uvede, jak postupovat při zakládání 
vlastní podnikatelské činnosti a jak 
zažádat o živnostenské 
oprávnění 
analyzuje skrytý obsah reklamy, 
kriticky posuzuje podíl marketingu 
na úspěchu výrobku na trhu 

Žák: 
uvědomuje si, že každý sociální akt 
má svůj mravní rozměr 
analyzuje využití a dopad reklamy 
z hlediska použité strategie 

základní ekonomické pojmy – 
typy ekonomik, ekonomický cyklus, 
tržní mechanismus, nabídka, 
poptávka, tvorba ceny, globální 
ekonomické otázky 
ekonomické subjekty – právní 
formy podnikání (živnost, typy ob-
chodních společností, družstvo), 
základní právní normy týkající se 
podnikání 
marketing – marketing a public rela-
tions, reklama, reklamní agentury 

osobnostní a sociální výchova 

- morálka všedního dne 
 
mediální výchova 

- média a mediální produkce 

- mediální produkty a jejich 
význam 

 
Člověk a svět práce 

žák 
objasní základní principy fungování 
systému příjmů a výdajů státu 
rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, 
na které jeho činnosti se zdaňovací 
povinnost vztahuje 
uvede, jakým způsobem podá daňo-
vé přiznání především k dani z 

zaujímá konstruktivní postoje 
k otázkám sociální spravedlnosti 
uvědomuje si zodpovědnost a práva 
evropského občana 

fiskální politika – státní rozpočet, 
daňová soustava 
monetární politika ČNB – inflace, 
kurs měny, zahraniční platební 
bilance, HDP 
sociální politika – důchodový sys-
tém, systém sociálních dávek, životní 
minimum, nezaměstnanost, 

výchova k myšlení v v evropských 
a globálních souvislostech 

- žijeme v Evropě 

- globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky 

 
Člověk a svět práce 
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příjmu, jak provede základní výpočty 
daní a zjistí výši sociálního a zdra-
votního pojištění 
na základě aktuálních mediálních in-
formací posoudí vliv nejdůležitějších 
ekonomických ukazatelů 
(inflace, úroveň HDP, míra 
nezaměstnanosti) na změny v životní 
úrovni občanů 
vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na příjmy obyvatelstva, 
vklady a úvěry, dlouhodobé finanční 
plánování a uvede příklady, jak se 
důsledkům inflace bránit 
uvede postup, jak vypočítá životní 
minimum své domácnosti, a zažádá o 
sociální dávku, na niž má nárok 
objasní funkci podpory v nezaměst-
nanosti, funkci úřadů práce a per-
sonálních agentur, vyhledá 
informace o zaměstnání a rekvalif-
ikaci v různých typech médií 

státní politika zaměstnanosti 

žák 
používá nejběžnější platební nástroje, 
smění peníze za použití kursovního 
lístku 
uvede principy vývoje ceny akcií a 
možnosti forem investic do cenných 
papírů 
rozliší pravidelné a nepravidelné 
příjmy a výdaje a na základě toho 
sestaví rozpočet domácnosti 
navrhne, jak řešit schodkový 
rozpočet a jak naložit s přebytkovým 
rozpočtem domácnosti 

projevuje pokoru, úctu k hodnotám, 
které neumí vytvořit člověk, oceňuje 
hodnotu přírodních zdrojů 

peníze – funkce peněz, formy 
platebního styku v tuzemské i zah-
raniční měně, cenné papíry, akcie; 
burza 
hospodaření domácnosti – 
rozpočet domácnosti, typy rozpočtu 
a jejich rozdíly, tok peněz v 
domácnosti; 
spotřební výdaje, práva spotřebitele, 
předpisy na ochranu spotřebitele 
finanční produkty – způsoby 
využití přebytku finančních 
prostředků, spořicí a investiční 

Environmentální výchova 

- člověk a životní prostředí 
 
 
Člověk  a svět práce 
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na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 
práva spotřebitele (při nákupu zboží 
a služeb, 
včetně produktů finančního trhu) 
navrhne způsoby, jak využít volné 
finanční prostředky (spoření, 
produkty se státním příspěvkem, 
cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere 
nejvýhodnější produkt pro in-
vestování volných finančních 
prostředků a vysvětlí proč 
vybere nejvýhodnější úvěrový 
produkt s ohledem na své potřeby a 
zdůvodní svou volbu, posoudí 
způsoby 
zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyva-
rovat předlužení 
vysvětlí způsoby stanovení úro-
kových sazeb a rozdíl mezi úrokovou 
sazbou a RPSN 
vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své potřeby 
objasní funkci ČNB a její vliv na 
činnost komerčních bank 
využívá moderní formy bankovních 
služeb, včetně moderních in-
formačních a telekomunikačních 
technologií, ovládá způsoby 
bezhotovostního platebního styku 

produkty, 
další způsoby investování peněz; 
řešení nedostatku finančních 
prostředků, úvěrové produkty, leas-
ing; 
úrokové sazby, RPSN; pojištění 
bankovní soustava – ČNB a 
komerční banky, specializované fi-
nanční instituce, moderní formy 
bankovnictví 

žák 
uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace ve formálních i 
neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší konstruktivním způsobem 

uvědomuje si hodnotu lidské spolup-
ráce 
rozpoznává faktory umožňující 
zkvalitnění mezilidských vztahů 

společenská podstata člověka – 
význam začlenění jedince do so-
ciálních vazeb, proces socializace; 
mezilidská komunikace, problémy v 
mezilidských vztazích 
sociální struktura společnosti – 

Osobnostní a sociální výchova 

- sociální komunikace 

- spolupráce a soutěž 
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respektuje kulturní odlišnosti a 
rozdíly v projevu příslušníků různých 
sociálních skupin, na příkladech 
doloží, k jakým důsledkům mohou 
vést předsudky 
objasní, jaký význam má sociální 
kontrola ve skupině a ve větších so-
ciálních celcích 
posoudí úlohu sociálních změn v in-
dividuálním i společenském vývoji, 
rozlišuje změny 
konstruktivní a destruktivní 
objasní podstatu některých sociálních 
problémů současnosti a popíše 
možné dopady 
sociálně-patologického chování na 
jedince a společnost 

sociální útvary, společenské instituce; 
sociální nerovnost, 
sociální mobilita; jedinec ve skupině 
(vztahy, role, normy chování) 
sociální fenomény a procesy – ro-
dina, práce, masmédia, životní 
prostředí; sociální deviace, 
sociální problémy (nezaměstnanost, 
kriminalita, extremismus) 

 
SEXTA 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí očekávané výstupy učivo Průřezová témata, přesahy 

žák 
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 
svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost člověka 
porovná osobnost v jednotlivých 
vývojových fázích života, vymezí, co 
každá etapa přináší do lidského 
života nového a jaké životní úkoly 
před člověka staví 
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 
poznává skutečnost, sebe i druhé lidi 
a co může jeho vnímání 
a poznávání ovlivňovat 
porovnává různé metody učení a 

rozumí vlastnímu tělesnému, psy-
chickému a sociálnímu vývoji, re-
flektuje svůj vztah k vlastnímu tělu a 
vlastní psychice 
rozumí vlastní jedinečnosti a dokáže 
se vyjadřovat o svých přednostech i 
úskalích 
reflektuje mírů svého sebeovládání 
rozlišuje sociální dovednosti 
potřebné při řešení problémů v in-
terakci s druhými lidmi 

podstata lidské psychiky – 
vědomí; psychické jevy, procesy, 
stavy a vlastnosti 
osobnost člověka – charakteristika 
osobnosti, její typologie; vývoj a 
formování osobnosti v jednotlivých 
etapách lidského života; význam 
celoživotního učení a sebevýchovy 
psychologie v každodenním 
životě – rozhodování o životních 
otázkách; zásady duševní hygieny, 
náročné životní situace, systém psy-
chologického poradenství 

Osobnostní a sociální výchova 

- poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

- seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 
 
Výchova ke zdraví 
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vyhodnocuje jejich účinnost pro své 
studium s ohledem na vlastní 
psychické předpoklady, uplatňuje 
zásady duševní hygieny při práci a 
učení 
využívá získané poznatky při sebe-
poznávání, poznávání druhých lidí, 
volbě profesní orientace 
na příkladech ilustruje vhodné 
způsoby vyrovnávání se s náročnými 
životními situacemi 

žák 
usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 
zařazuje do denního režimu osvojené 
způsoby relaxace; v zátěžových situ-
acích uplatňuje osvojené způsoby 
regenerace 
podle konkrétní situace zasáhne při 
závažných poraněních a život 
ohrožujících stavech 

analyzuje oblasti, ze kterých sestává 
celková péče o vlastní zdraví  
vyhledává informace o profe-
sionálním poradenství 
samostatně zjišťuje, jaké existují 
zdroje pomoci a organizace, které 
podporují jednotlivce a vztahy v 
době krize 

vliv životních a pracovních pod-
mínek a životního stylu na zdraví 
v rodině, škole, obci 
zdravá výživa – specifické potřeby 
výživy podle věku, zdravotního stavu 
a profese 
hygiena pohlavního styku 
psychohygiena – předcházení 
stresům v mezilidských vztazích, 
zvládání stresových situací, efektivní 
komunikace, hledání pomoci 
 

Osobnostní a sociální výchova 

- seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 
Výchova ke zdraví 

žák 
korektně a citlivě řeší problémy 
založené na mezilidských vztazích 
posoudí hodnoty, které mladým 
lidem usnadňují vstup do samo-
statného života, partnerských vztahů, 
manželství a rodičovství, a usiluje ve 
svém životě o jejich naplnění 
projevuje etické a morální postoje k 
ochraně matky a dítěte 

vyjmenuje způsoby, jak se může an-
gažovat ve prospěch druhých lidí 
(pomoc, spolupráce, podíl na demo-
kratickém fungování 
společnosti, osobní angažovanost ve 
společenských otázkách) 
kriticky analyzuje sociální a morální 
dilemata doby, v níž žiji 

vztahy v rodině, mezigenerační 
soužití, pomoc nemocným a 
handicapovaným lidem 
partnerské vztahy, manželství, 
rodičovství, neúplná rodina; 
náhradní rodinná péče a její 
formy, 
ústavní péče 
rizika spojená s volbou životního 
partnera, krizové situace v rodině 
rozvoj sociálních dovedností pro 
život s druhými lidmi – otevřenost 

Osobnostní a sociální výchova 

- poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

- seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

- sociální komunikace 
 
 
Výchova ke zdraví 
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vůči druhým, vyjednávání, 
obhajování a prosazování vlastních 
názorů, odmítání nehumánních 
postojů 
modely sociálního chování v in-
timních vztazích – otevřenost, tol-
erance, respektování druhého, 
empatie, trpělivost, odpovědnost; 
sebepoznání, sebeúcta 

žák 
orientuje se ve své osobnosti, 
emocích a potřebách 
uplatňuje odpovědné a etické 
přístupy k sexualitě, rozhoduje se s 
vědomím možných důsledků 
orientuje se v problematice repro-
dukčního zdraví z hlediska odpověd-
nosti k budoucímu rodičovství 
zná práva každého jedince v oblasti 
sexuality a reprodukce 

vyjmenuje strategie předcházení zá-
těžovým situacím, stresům 
používá komunikační dovednosti k 
odolávání neužitečnému nátlaku 

změny v období adolescence – 
tělesné, duševní a společenské; 
hledání osobní identity, orientace na 
budoucnost, hledání partnera, 
prožívání emočních stavů a hlubších 
citových vztahů 
způsoby sebereflexe a kontroly 
emocí 
péče o reprodukční zdraví – 
faktory ovlivňující plodnost; preven-
tivní prohlídky; osvěta spojená s 
abúzem 
nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně 
přenosnými chorobami 
metody asistované reprodukce, 
její biologické, etické, psychoso-
ciální a právní aspekty 
modely vzájemného chování sou-
visející s etickými a psychoso-
ciálními aspekty partnerského 
a sexuálního života – odpovědnost, 
sebeúcta, respekt, rozhodování 

Osobnostní a sociální výchova 

- seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 
Výchova ke zdraví 

žák 
projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a riziko-
vému životnímu stylu 

vyjmenuje strategie jak rozvíjet zdra-
vý a bezpečný životní sty 
analyzuje, col skutečně dělá a co 
múže a chce udělat pro svůj osobní 

civilizační choroby, poruchy 
příjmu potravy, choroby přenosné 
pohlavním stykem, HIV/AIDS, 
hepatitidy 

Osobnostní a sociální výchova 

- seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 



 328 

zaujímá odmítavé postoje ke všem 
formám rizikového chování 
uvede důsledky porušování paragrafů 
trestního zákona souvisejících s 
výrobou a držením návykových látek 
a s činností pod jejich vlivem, sex-
uálně motivovanou kriminalitou, 
skrytými formami individuálního 
násilí a vyvozuje z nich osobní od-
povědnost 
rozhoduje podle osvojených modelů 
chování a konkrétní situace o 
způsobu jednání v situacích vlastního 
nebo cizího ohrožení 

rozvoj zátěžové situace, stres a způsoby 
jeho zvládání; důsledky stresu v 
oblasti fyzického, duševního a so-
ciálního zdraví 
rizika v oblasti sexuálního a re-
produkčního zdraví – promiskui-
ta, předčasné ukončení těhoten-
ství 
sexuálně motivovaná kriminalita 
– pornografie, pedofilie, dětská pros-
tituce, obchod se ženami 
skryté formy a stupně indi-
viduálního násilí a zneužívání – 
šikana, brutalita, zanedbávané a týra-
né děti (CAN) 
autodestruktivní závislosti a krim-
inalita související s těmito jevy – 
zdravotní a psychosociální rizika 
výroba, držení a zprostředkování 
nelegálních návykových látek; 
návykové látky a bezpečnost v 
dopravě 
sociální dovednosti potřebné při l 
řešení problémů v nečekaných, 
složitých a krizových situacích 
– duševní hygiena v dlouhodobých 
zátěžových a stresových situacích, 
rozhodování se v eticky 
problematických situacích 

 
Výchova ke zdraví 

 
SEPTIMA 

Očekávané výstupy RVP Dílčí očekávané výstupy učivo Vazby a přesahy RVP 

rozlišuje významné náboženské sys-
témy, identifikuje projevy 
náboženské a jiné nesnášenlivosti 

analyzuje, které příčiny způsobují 
etnickou, náboženskou a jinou 
nesnášenlivost jako možný zdroj 

víra v lidském životě – podoby 
víry, znaky náboženské víry; 
náboženské systémy, církve; sekty 

Multikulturní výchova 
základní problémy sociokulturních 
rozdílů 
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a rozezná projevy sektářského 
myšlení 

mezinárodního napětí (interkulturní 
konflikt) a jak jí předcházet  
rozumí základním pojmům 
náboženské terminologie, 
zná nejvýznamnější náboženské 
symboly a zásady jejich používání; 

žák 
objasní důvody evropské integrace, 
posoudí její význam pro vývoj 
Evropy 
rozlišuje funkce orgánů EU a uvede 
příklady jejich činnosti 
posoudí vliv začlenění státu do 
Evropské unie na každodenní život 
občanů, uvede příklady, jak mohou 
fyzické a právnické osoby v rámci 
EU uplatňovat svá práva 
uvede příklady činnosti některých 
významných mezinárodních organi-
zací a vysvětlí, jaký vliv má jejich 
činnost na chod světového 
společenství, zhodnotí význam zapo-
jení ČR 
uvede příklady institucí, na něž se 
může obrátit v případě problémů při 
pobytu v zahraničí 
posoudí projevy globalizace, uvede 
příklady globálních problémů 
současnosti, analyzuje jejich 
příčiny a domýšlí jejich možné 
důsledky 

vyjmenuje možnosti jak přijímat 
zodpovědnost za sebe a za svět, ve 
kterém žije 
rozlišuje hodnoty světového a 
evropského kulturního dědictví  
analyzuje dopady a důsledky globali-
začních a rozvojových procesů, ro-
zlišovat mezi nimi příznivé i nepříz-
nivé prvky a jevy 
zaujímá konstruktivní postoje 
knaléhavým otázkám míru a lidských 
práv v konkrétních životních situa-
cích 
nachází konstruktivní způsoby, jak se 
bránit proti násilí, teroru a škodlivým 
vlivům, které jsou nepříznivým 
důsledkem globalizačních procesů 
myslí systémově a hledá souvislosti 
mezi jevy a procesy 
vytvářít si na základě osvojených in-
formací vlastní názor, umí ho 
vyjádřit a obhajovat ho argumentací 
v diskusích o politických, 
ekonomických a sociálních prob-
lémech v kontextu s evropskými a 
globálními vývojovými tendencemi 
srovnává odlišnosti a shodnosti kul-
tury a životního stylu v Evropě a ve 
světě, využívá k tomu vlastní 

evropská integrace – podstata a 
význam; Evropská unie – význam; 
proces integrace; orgány EU; 
jednotná evropská měna 
mezinárodní spolupráce – důvody, 
význam a výhody; významné 
mezinárodní organizace a 
společenství 
– RE, NATO, OSN, jejich účel a 
náplň činnosti 
proces globalizace – příčiny, pro-
jevy, důsledky; globální problémy 

Multikulturní výchova 
základní problémy sociokulturních 
rozdílů 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- globalizačnía rozvojové pro-
cesy 

- globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky 

- humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová spo-
lupráce 

- žijeme v Evropě 

- vzdělávání a Evropě a ve 
světě 
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zkušenosti i veřejné informace 
vnímá a hodnotí lokální a regionální 
jevy a problémy v širších evropských 
a globálních souvislostech 

 
OKTÁVA 

Očekávané výstupy RVP Dílčí očekávané výstupy učivo Vazby a přesahy RVP 

žák 
rozlišuje a porovnává historické i 
současné typy států (forem vlády) 
vymezí, jakou funkci plní ve státě 
ústava a které oblasti života upravuje 
objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena na tři nezávislé složky, ro-
zlišuje a porovnává funkce a úkoly 
orgánů státní moci ČR 
vyloží podstatu demokracie, odliší ji 
od nedemokratických forem řízení 
sociálních skupin a státu, 
porovná postavení občana v demo-
kratickém a totalitním státě 
objasní podstatu a význam poli-
tického pluralismu pro život ve státě, 
uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem spočívá 
nebezpečí ideologií 
rozlišuje složky politického spektra, 
porovnává přístupy vybraných poli-
tických seskupení k řešení 
různých otázek a problémů 
každodenního života občanů 
uvede příklady, jak může občan 
ovlivňovat společenské dění v obci a 
ve státě a jakým způsobem může 
přispívat k řešení záležitostí 

analyzuje evropské kořeny demo-
kracie a práva  
objasní historický vývoj českého 
národa v evropském kontextu a jeho 
hlavní etapy 
analyzuje politické aspekty postavení 
českých zemí v Evropě a ve světě 

stát – znaky a funkce, formy státu, 
právní stát; Ústava ČR – přehled zá-
kladních ustanovení 
demokracie – principy a podoby; 
občanská práva a povinnosti, pod-
stata občanské společnosti, 
její instituce; politické subjekty, poli-
tický život ve státě; volby, volební 
systémy; úřady 
lidská práva – zakotvení lidských 
práv v dokumentech; porušování a 
ochrana lidských práv, funkce 
ombudsmana 
ideologie – znaky a funkce, přehled 
vybraných ideologií 

Multikulturní výchova 
základní problémy sociokulturních 
rozdílů 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 
- žijeme v Evropě 
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týkajících se veřejného zájmu 
vyloží podstatu komunálních a par-
lamentních voleb, na příkladech ilus-
truje možné formy aktivní 
participace občanů v životě obce či 
širších společenstvích 
obhajuje svá lidská práva, respektuje 
lidská práva druhých lidí a uvážlivě 
vystupuje 
proti jejich porušování 
uvede okruhy problémů, s nimiž se 
může občan obracet na jednotlivé 
státní instituce, 
zvládá komunikaci ve styku s úřady 
uvede příklady projevů korupce, ana-
lyzuje její příčiny a domýšlí její 
možné důsledky 

žák 
objasní, v čem spočívá odlišnost me-
zi morálními a právními normami, 
odůvodní účel sankcí při 
porušení právní normy 
uvede, které státní orgány vydávají 
právní předpisy i jak a kde je 
uveřejňují 
rozlišuje fyzickou a právnickou 
osobu, uvede jejich příklady 
vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů (vlastnic-
tví, pracovní poměr, manželství) 
i práva a povinnosti účastníků těchto 
právních vztahů 
na příkladu ukáže možné důsledky 
neznalosti smlouvy, včetně jejích 
všeobecných podmínek 

interpretuje etické fenomény ve 
vlastním jednání i v chování 
společnosti 

právo a spravedlnost – smysl a účel 
práva, morálka a právo 
právo v každodenním životě – 
právní subjektivita, způsobilost k 
právním úkonům; právní řád ČR – 
jeho 
uspořádání; systém právních odvětví, 
druhy právních norem; smlouvy, je-
jich význam a obsah, všeobecné 
podmínky smluv 
orgány právní ochrany – funkce a 
úkoly, právnické profese; účel a 
průběh občanského soudního 
řízení; orgány činné v trestním řízení, 
jejich úkoly; systém právního pora-
denství, činnost a úkoly 
občanských poraden 

Osobnostní a sociální výchova 
- morálka všedního dne 
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rozeznává, jaké případy se řeší v 
občanském soudním řízení a jaké v 
trestním řízení 
rozlišuje trestný čin a přestupek, 
vymezí podmínky trestní 
postižitelnosti občanů a uvede 
příklady postihů trestné činnosti 
rozlišuje náplň činnosti základních 
orgánů právní ochrany, uvede příkla-
dy právních problémů, 
s nimiž se na ně mohou občané 
obracet ve svém jednání respektuje 
platné právní normy 

žák 
uvede postup, jak uzavřít pracovní 
smlouvu a podat výpověď 
uvede svá pracovní práva a vyžaduje 
jejich respektování od ostatních, re-
spektuje své pracovní povinnosti 
objasní funkci odborů 
volí bezpečné pracovní postupy 
šetrné k životnímu prostředí, používá 
adekvátní pracovní pomůcky 
chová se poučeně a adekvátně situaci 
v případě pracovního úrazu 

vyjmenuje základní principy, které se 
pojí s myšlenkou udržitelného 
rozvoje a ukáže, jak se tyto principy 
promítají do ekologického hlediska 
práce 

pracovní právo – právní podmínky 
vzniku, změny a zániku pracovního 
poměru (pracovní smlouva, 
zkušební doba, výpověď, odstupné); 
práva a povinnosti účastníků pracov-
něprávních vztahů (pracovní 
doba, pracovní neschopnost, mzda, 
minimální mzda, odměny), odbory 
bezpečnost práce – zásady 
bezpečnosti práce, ekologická 
hlediska práce, pracovní úraz a 
odškodnění 

Člověka svět práce 
 
 
Environmentální výchova 
- člověk a životní úprostředí 

žák 
kriticky posoudí své zdravotní, 
osobnostní a kvalifikační předpokla-
dy pro volbu dalšího studia 
a profesní orientace 
posuzuje profesní a vzdělávací 
nabídku vztahující se k jeho profesní 
volbě a kariéře 
posoudí profesní poptávku na 
českém i evropském trhu práce a 

posuzuje vzdělávací programy EU a 
možnosti účasti v nich 
analyzuje podmínky a možnosti 
studia v zahraničí 
srovnává charakteristiky vzdělávání 
na gymnáziích v ČR a obdobných 
školách v zahraničí, profily absol-
ventů a závěrečné zkoušky (maturi-
ta), kompatibilní prvky a rozdíly 
srovnává charakteristiky vzdělávání 

profesní volba – práce jako sebere-
alizace, hodnocení vlastních schop-
ností, vzdělávání a příprava na 
volbu profese (profesní a vzdělávací 
nabídka), přijímací pohovor a 
výběrové řízení (společenské jednání, 
komunikační dovednosti, asertivní 
jednání, empatie), pracovní úspěšnost 
a kariérní růst; dobrovolnictví 
jako příležitost k rozvíjení pracov-

Člověka svět práce 
 
 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 
-vzdělávání v Evropě a ve světě 
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pružně na ni reaguje dalším 
vzděláváním 
vyhotoví potřebnou dokumentaci 
pro přijímací řízení k dalšímu studiu i 
ve zvolené profesi 
vhodně prezentuje vlastní osobu a 
práci, vhodně vystupuje při přijíma-
cím pohovoru nebo konkurzu 
reflektuje význam práce pro psy-
chické zdraví člověka, vytvoří si vy-
vážený pracovní rozvrh s ohledem 
na své osobní vztahy 

na vysokých školáchv ČR a obdob-
ných školách v zahraničí, profily ab-
solventů, kompatibilní prvky a 
rozdíly 
 

ních zkušeností 
mezinárodní trh práce – nabídka a 
poptávka po pracovních místech, 
informační, poradenské 
a zprostředkovatelské služby, 
pracovní trh v EU, globalizace 
pracovního trhu, profesní mobilita, 
rekvalifikace, celoživotní vzdělávání 
osobní management – plánování 
osobní práce, time management, 
zaměstnání a mezilidské vztahy, 
zaměstnání a rodina, workholismus 

 
5.8 FILOZOFIE 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět filosofie vychází z RVP G ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost vzdělávacího oboru Občanský a 
společenskovědní základ. 
Součástí předmětu jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 

Náplň předmětu 

Předmět filosofie seznamuje s dějinami filosofického myšlení, vede k porozumění základním filosofickým pojmům, učí 
kriticky a logicky myslet a přesně se vyjadřovat, prohlubuje schopnost studentů rozumět i náročnějším textům. 
V septimě jsou hlavní náplní dějiny myšlení od počátku do 19. století. V oktávě se studenti seznamují se současnými filoso-
fickými směry a tématy. Jsou uvedeni také do těchto filosofických oborů: etika, filosofická antropologie, epistemologie. 
 
Časové vymezení předmětu: 

 septima:      2 hodiny 
 oktáva:     .. 2 hodiny 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  

 žák své učení využívá jako prostředku pro osobní rozvoj 

 žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, reflektuje proces vlastního 
učení a myšlení 
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 žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací a samostatně hledá cesty, aby jim porozuměl 

Kompetence k řešení problémů  

 žák rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

 žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování 
hypotézy 

 žák uplatňuje při snaze o porozumění dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení 
využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice 

 žák kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formu-
luje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní 

 žák efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických 
vyjádření informací různého typu 

 žák používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu; 
efektivně využívá moderní informační technologie 

 žák se vyjadřuje v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně  
prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před publikem 

 žák rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně 
argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální 

 žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

 žák si stanovuje cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky 

 žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

 žák přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a 
empatii 

 žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům 

Kompetence občanské 

 žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

 žák rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání 

 žák se chová informovaně a zodpovědně  

 žák posuzuje události a vývoj veřejného života, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému 
prospěchu podle nejlepšího svědomí 
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Kompetence k podnikavosti 

 žák cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším 
vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

 žák uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost 

 žák usiluje o splnění zadaných úkolů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s 
ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

 
SEPTIMA 
Očekávané výstupy RVP učivo Vazby a přesahy RVP 

žák 
objasní podstatu filozofického tázání, porovná výcho-
diska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k 
uchopení skutečnosti a člověka 
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové 
představitele a porovná řešení základních 
filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje 
filozofického myšlení 
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a disku-
si, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům dru-
hých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipu-
lativní strategie v mezilidské komunikaci 
zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a no-
vých technologií pro praktický život i možná rizika 
jejich zneužití 
posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a 
svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost 
základních etických pojmů a norem 

podstata filozofie – základní filozofické otázky, 
vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění 
filozofie v dějinách – klíčové etapy a směry 
filozofického myšlení do 19. století 

Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 
výchova, Výchova k myšlení v evropských a glo-
bálních souvislostech 
 

 
OKTÁVA 
žák 
objasní podstatu filozofického tázání, porovná výcho-
diska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k 
uchopení skutečnosti a člověka 
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové 

podstata filozofie – základní filozofické otázky, 
vztah filozofie k vědě a umění 
filozofie v dějinách – klíčové směry moderního 
filozofického myšlení konce 19. století, 20. století a 
současné aktuální filozofické směry a filozofická 

Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 
výchova, Výchova k myšlení v evropských a glo-
bálních souvislostech 
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představitele a porovná řešení základních 
filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje 
filozofického myšlení 
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a disku-
si, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům dru-
hých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipu-
lativní strategie v mezilidské komunikaci 
zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a no-
vých technologií pro praktický život i možná rizika 
jejich zneužití 
posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a 
svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost 
základních etických pojmů a norem 

témata 
etika 
filozofická antropologie 
epistemologie 

 
5.9 FYZIKA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že vede žáka ke 
zkoumání přírodních faktů s využitím empirických metod a rozvíjení racionálního myšlení.  
 
Obsahové vymezení předměru: 
Vyučovací předmět fyzika vzdělávací oblasti Člověk a příroda je stanoven RVP pro ZV (prima až kvarta) a RVP pro GV 
(kvinta a sexta). Rozsah učiva i školní výstupy přesahují rámec stanovený rámcovými vzdělávacími programy, neboť osmileté 
gymnázium jako výběrový typ vzdělání je určen talentovaným žákům s dobrými studijními předpoklady a vysokou motivací. 
Důraz je kladen na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce a logických schopností. 
Vzdělávací cíle rovněž odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a zejména akcentují schopnost tvořivě pracovat 
s informacemi, řešit problémy, dovednost kultivovaně formulovat a argumentovat. Důraz je kladen především na názornost 
výuky a struktury učiva. 
 
Časová dotace: 

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta 

2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 
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Výuka probíhá zpravidla ve speciální multimediální učebně, umožňující práci s moderní didaktickou technikou. 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  
Učitel 

 uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné zatížení žáků v průběhu školního 
roku  

 motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami  

 vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci 

 systematicky oceňuje dobrou práci žáků – přesnost, vytrvalost, duševní činorodost, koncepční schopnost; netoleruje le-
dabylost a malou snahu  

 vede postupně žáky k samostatné práci s informacemi  

 poskytuje podporu nadaným žákům v účasti soutěžích  (olympiády apod.) 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní  a aplikační činnosti žáků  

 poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení  

 vytváří příležitost k prezentaci řešení problému a posiluje odvahu žáků k řešení problémů  
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně  a totéž vyžaduje od žáků  

 postupně vede žáky k užívání jazyka daného oboru a k přesné argumentaci  

 využívá software, internet, video a další informační technologie  

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 organizuje činnost žáků  ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovědnosti za 
činnost skupiny  

 oceňuje projevy úcty k práci druhých  

Kompetence občanské 
Učitel 

 podporuje  zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu  

 vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných  

 

PRIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

LÁTKA A TĚLESA 
Žák 

 změří některé důležité fyzikální veličiny charakte-
rizující  látky a tělesa (l, S, V, m, ρ, t, T) 

 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na se-
be působí 

 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při 
dané změně jeho teploty 

 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů 

Žák 

 vysvětlí, co zkoumá fyzika 

 vysvětlí pojmy látka a těleso  

 rozliší fyzikální tělesa a látku  

 určí skupenství  látek a popíše jejich 
vlastnosti 

 dokáže vyjmenovat  vybrané fyzikální 
veličiny 

 používá zákonné měřicí jednotky 

 vymezení předmětu fyzika 

 vymezení pojmů látka a 
fyzikální těleso 

 vlastnosti těles (délka, ob-
jem, hmotnost, hustota,) 

 vlastnosti látek, jednotlivá 
skupenství 

 změny skupenství: tání, 
tuhnutí, vypařování, ka-
palnění, sublimace, desub-
limace 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

SÍLY 
Žák 

 změří velikost pů-
sobící síly 

 určí v konkrétní 
jednoduché situaci 
síly působící na tě-
leso, jejich velikost 
a směr  působení 

Žák 

 rozliší síly působící dotekem a síly působící na dálku 

 vysvětlí účinky působení síly na těleso 

 vysvětlí vlastnosti magnetu, popíše účinky magnetického pole, 
na jednoduchých příkladech ukáže působení magnetické síly 

 vysvětlí vlastnosti elektricky nabitých těles, popíše účinky elek-
trického pole, na jednoduchých příkladech ukáže působení 
elektrické síly 

 vysvětlí gravitační účinky těles, popíše účinky gravitačního pole, 
na jednoduchých příkladech ukáže působení gravitační síly 

 síla  jako fyzikální veličina a její jed-
notky 

 seznámení s druhy sil a jejich účinky 
na tělesa  

 magnetická  síla a magnetické pole   

 elektrická síla a elektrické pole  

 gravitační síla a gravitační pole 

 

JAK MĚŘIT  DÉLKU, OBSAH, OBJEM, HMOTNOST, HUSTOTU A TEPLOTU FYZIKÁLNÍHO TĚLESA, MĚŘENÍ  ČASU 

 změří vhodně zvo-
lenými měřidly ně-
které důležité fyzi-
kální veličiny cha-
rakterizující  látky a 
tělesa 

 
 

 vysvětlí jak lze vhodně zvolenými měřidly určit   základní  fyzi-
kální  veličiny (l, S, V, m, ρ, T) 

 dokáže převádět jednotky délky, obsahu, objemu, … 

 jak měříme délku 

 jak vypočítáme obsah a objem 

 jak měříme hmotnost 

 jak vypočítáme hustotu látky 

 jak měříme čas 

 jak měříme teplotu 

Navazuje  
laboratorní mě-
ření v sekundě, 
Matematika 

LÁTKA A ČÁSTICE 
  prokáže jednoduchými experimenty, že látka se skládá z částic, 

že se částice látky  pohybují a silově na sebe působí 

 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

 popíše složení atomu a vznik kladných a záporných iontů 
z neutrálních atomů 

 popíše strukturu látek pevných, kapalných a plynných 

 částicové složení láky,  pohyb a si-
lové působení částic 

 zavedení pojmů atom a molekula 

 jádro atomu  a elektronový obal 

 ionty 

 prvek a sloučenina 

 složení molekuly vody 

Chemie II 
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 krystalická struktura pevných látek 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ELEKTRICKÝ  PROUD  V LÁTKÁCH  A  JEHO  ÚČINKY 
 Žák 

 ví, jak bezpečně zacházet s elektrickým proudem 

 zapojí jednoduchý elektrický obvod a popíše jeho prvky  

 vysvětlí, co je to elektrický proud a uvede jeho účinky  

 objasní princip elektromagnetu 

 zdůvodní vznik blesku 

 vysvětlí funkci pojistky, jističe, hromosvodu 

 zdůvodní vodivost látky 
 

 elektrický proud a elektrický obvod 

 zdroj a spotřebič 

 elektrické napětí 

 zapojení spotřebičů 

 vedení proudu ve slané vodě 

 tepelné účinky elektrického proudu 

 elektromagnet 

 pojistka a jistič 

 elektrická jiskra, blesk 

Člověk a zdraví 

              

SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

POHYB TĚLES 
Žák 

 rozhodne, jaký druh 
pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému 
tělesu 

Žák 

 dokáže rozlišit druhy pohybu  

 podle průběhu rychlosti sestrojí grafy závislostí dráhy a 
rychlosti na čase  

 z grafu analyzuje průběh pohybu 

 rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

 výpočet dráhy, rychlosti a doby rovnoměr-
ného pohybu 

 grafické znázornění rovnoměrného pohybu 

 nerovnoměrný pohyb ( pohyb rovnoměrně 
zrychlený), průměrná rychlost 

 průměrná rychlost 

 grafické znázornění nerovnoměrného po-
hybu 

 skládání pohybů 

Matematika 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

SÍLY 
Žák 

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní jednoduché situ-
aci síly působící na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici  

 využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvádění změn 
pohybu těles při působení stálé 
síly v jednoduchých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení praktic-
kých problémů 

Žák 

 rozliší síly působící dotekem a síly 
působící na dálku 

 vysvětlí účinky působení síly na těle-
so 

 vysvětlí  na jednoduchých příkla-
dech  působení síly 

 sestrojí výslednici sil 

 vysvětlí gravitační účinky těles, na 
jednoduchých příkladech ukáže pů-
sobení gravitační síly 

 vysvětli vznik a vliv třecí síly 

 definuje tlakovou sílu 

 řeší jednoduché úlohy páky 

 vysvětlí fyzikální principy jednodu-
chých strojů 

 síla  jako vektorová veličina a její jednotky 

 druhy sil a její účinky na tělesa 

 grafické znázornění síly 

 skládání sil, výslednice sil 

 rovnováha sil 

 tíhová síla, tíha tělesa 

 vazební síly 

 tření a třecí síla 

 síly na nakloněné rovině 

 klín 

 tlaková síla, deformace, tlak 

 Newtonovy zákony (kvalitativně) 

 momenty sil 

 těžiště tělesa 

 rovnováha na páce  

 kolo na hřídeli, kladka 

 jednoduché stroje 

LP 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

 využívá poznatky o zákonech 
tlaku v klidových tekutinách pro 
řešení konkrétních praktických 
problémů 

 předpoví z analýzy sil působících 
na těleso v klidové tekutině cho-
vání tělesa v ní 

 

 vysloví základní zákony hydrostatiky 

 zdůvodní existenci hydrostatického 
tlaku 

 na konkrétních příkladech ukáže 
důsledky vztlakové síly 

 řeší jednoduché úlohy hydrostatiky 

 vysvětlí princip hydraulických zaří-
zení 

 tlak v kapalině a v plynu 

 hydrostatický tlak 

 atmosférický tlak 

 vztlaková síla (Archimedův  zákon) 

 jevy a zařízení založené na zákonech hydrostatiky 

 atmosférický tlak  

 jevy založené na atmosférickém tlaku 

 proudění kapalin (informativně) 

LP 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

SVĚTELNÉ DĚJE – OPTIKA 
Žák 

 využívá zákona o přímočarém šíře-
ní světla ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlostí svět-
la ve dvou různých prostředích, 
zda se světlo bude lámat ke kolmi-
ci, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami  

 

Žák 

 vysvětlí, jak vidíme 

 popíše principy šíření světla 

 definuje základní zákony paprskové op-
tiky 

 vlastnosti  světla 

 zdroje světla a šíření světla v optických pro-
středích, odraz a lom světla, hranol 

 stín, zatmění Slunce a Měsíce 

 zobrazení odrazem světla na  rovinném a 
kulovém zrcadle (kvalitativně) 

 zobrazení lomem světla na spojce a rozptyl-
ce (kvalitativně) 

 rozklad bílého světla hranolem 

 lidské oko, brýle 

 optické přístroje (informativně) 

Výchova ke 
zdraví 

 

TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ENERGIE 
Žák 

 stanoví  v jednoduchých případech 
práci vykonanou silou a z ní určí 
změnu energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie 
a jejich přenosu při řešení konkrét-
ních problémů a úloh 

 určí v jednoduchých případech tep-
lo  přijaté či odevzdané tělesem 

Žák 

 vypočítá práci u jednoduchých strojů, 
vysvětlí proč používáme jednoduché 
stroje 

 vypočítá v jednoduchých příkladech 
výkon a účinnost  

 vlastními slovy vysvětlí co udává vnitřní 
energie tělesa, co vyjadřuje teplo a co 
teplota tělesa 

 uvede vtah mezi teplem, vnitřní energií 
a teplotou tělesa 

 práce a výkon  

 práce a jednoduché stroje 

 účinnost 

 pohybová a polohová energie tělesa, me-
chanická energie  

 vnitřní energie, teplo a teplota tělesa 

 termodynamická definice teploty 

 tepelná kapacita látky, měrná tepelná kapa-
cita 

 přeměny energie, zákon zachování energie 

 šíření tepla – vedením, prouděním, zářením 

Chemie, průře-
zová témata 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ENERGIE (pokračování) 

 zhodnotí výhody a nevýhody vy-
užívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

 

 na příkladech vysvětlí způsoby jak teplo 
přechází z místa na místo a uvede jed-
noduché příklady použití v praxi  

 porozumí základním zákonům proudění 
vzduchu v atmosféře 

 vysvětlí princip chladničky, mikrovlnné 
trouby, Papinova hrnce 

 porozumí, jak fungují tepelné stroje: 
parní stroj, parní turbína, spalovací mo-
tor, proudový motor 

 hospodaření s teplem 

 skupenství látek 

 tání a tuhnutí, skupenské teplo tání 

 vypařování a kapalnění, skupenské teplo vy-
pařování 

 var vody, anomálie vody 

 sublimace a desublimace 

 fyzika a počasí 

 fyzika v kuchyni 

 tepelné motory 

 

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 

 sestaví správně podle schématu 
elektrický obvod a analyzuje 
správně schéma reálného obvodu 

 rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí 

 rozliší vodič, izolant a polovodič 
na základě analýzy jejich vlast-
ností 

 využívá Ohmův zákon pro část 
obvodu při řešení praktických 
problémů 

 využívá prakticky poznatky o pů-
sobení magnetického pole na 
magnet a cívku s proudem  

 

 demonstruje na jednoduchých příkla-
dech účinky elektrostatického pole 

 vysvětlí princip měření náboje elektros-
kopem 

 vypočítá pomocí Ohmova zákona elek-
trické veličiny v jednoduchém obvodu 

 porozumí principu galvanického článku 

 dokáže vysvětlit podmínky pro vedení 
proudu v kapalinách a plynech 

 experimentálně ověří jak funguje elek-
tromagnet, vysvětlí princip elektromo-
toru 

 

 elektrický náboj,  zelektrizované těleso a elek-
trické pole a jeho znázorněni(kvalitativně) 

 vodič a izolant v elektrickém poli, kondenzá-
tor 

 elektrický proud a napětí v elektrickém obvo-
du a jeho měření (analogie s proudící kapali-
nou) 

 elektrický odpor, vodič a izolant 

 Ohmův zákon pro část obvodu 

 sériové a paralelní řazení odporů 

 elektrická energie a výkon elektrického prou-
du (příkon spotřebiče) 

 galvanický článek,  akumulátor (principy) 

 elektrický proud v kapalinách a v plynech 
(kvalitativně) 

LP 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS (pokračování) 

 využívá poznatků o vlivu změ-
ny magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní  

 zapojí správně polovodičovou 
diodu 

 pomocí zákona o elektromagnetické 
indukci vysvětlí princip generátoru stří-
davého napětí a princip transformátoru 
střídavého napětí 

 vysvětlí vlastnosti polovodičů a  použití 
polovodičové diody a tranzistoru 

 elektřina a magnetizmus – magnetické pole 
přímého vodiče, magnetické pole cívky, elek-
tromagnet, stejnosměrný elektromotor 

 elektromagnetická indukce 

 generátor, střídavý proud  

 grafické znázornění 

 transformátor střídavého napětí (kvalitativně) 

 polovodiče, dioda, tranzistor (informativně) 

 

ZVUKOVÉ  DĚJE  A MECHANICKÉ KMITÁNÍ  A VLNĚNÍ 

 rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování 
vlivu nadměrného hluku na ži-
votní prostředí 

 vysvětlí vznik zvuku jako důsledek me-
chanického kmitání tělesa 

 pozná jak pracuje mikrofon a sluchátko, 
telefon, gramofon 

 vysvětlí mechanizmus šíření zvuku 
v látkovém prostředí, zná rychlost zvu-
ku ve vzduchu 

 umí vysvětlit, jak slyšíme 

 mechanické   kmitání (příčné a podélné) 

 frekvence kmitavého pohybu, perioda, příklady 

 souvislost vzniku zvuku s mechanickým kmitá-
ním, výška tónu a frekvence kmitů, hudební in-
tervaly 

 elektrické kmitání a přenos zvuku telefonem 

 mechanická vlna a souvislost s šířením zvuku 

 odraz a ohyb zvukové vlny 

 energie zvukové vlny, hlasitost 

 infrazvuk, ultrazvuk 

 zásady ochrany před škodlivým hlukem 

Environmentální 
výchova 

ATOMOVÉ JÁDRO 
  vyjmenuje jaderné částice, vysvětlí způ-

sob značení jádra prvku 

 vysvětlí, proč radioaktivní záření škodí 
zdraví  

 popíše základní jaderné reakce (štěpení 
a syntézu jader) s uvedením příkladů 

 atomové jádro, nukleony 

 jaderné síly 

 radioaktivita 

 štěpení jádra, spojování jádra a uvolnění energie 

 jaderná elektrárna (jak pracuje) 

Che 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ASTRONOMIE 

 pomocí poznatků o gravitační síle kvali-
tativně objasní pohyb planet se kolem 
Slunce a pohyb jejich mesíců  

 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

 vysvětlí, jaké je postavení Země ve 
vesmíru 

 vyjmenuje planety Sluneční soustavy 

 vysvětlí, jak vznikl vesmír 

 orientuje se elementárně na noční oblo-
ze 

 Země a její okolí , Měsíc,  umělá dru-
žice 

 Slunce, Sluneční soustava  

 hvězdy, galaxie 

 jak vznikl vesmír, Slunce a Země 

 hvězdy na noční obloze 

 

ZDROJE ENERGIE V PŘÍRODĚ, PŘEMĚNY ENERGIE 
  popíše možnosti jak získat energii 

v přírodě, zná problémy lidí s rostoucí 
spotřebou energie 

 energie v přírodě 

 energetické suroviny – dřevo, uhlí, 
ropa, plyn  

 alternativní zdroje energie 

Chemie 

 
KVARTA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ 
Žák 

 měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými 
metodami a určuje v jednodušších přípa-
dech chyby jejich měření 

 používá s porozuměním zákonné měřící 
jednotky při řešení fyzikálních úloh 

 rozliší skalární veličiny od vektorových a 
operuje s porozuměním s oběma těmito 
druhy veličin při řešení fyzikálních pro-
blémů 

Žák 

 dokáže vyjmenovat základní SI veličiny 
a jednotky  

 vysvětlí geometrický a fyzikální  význam 
skalárního a vektorového součinu 

 vypočítá absolutní a relativní odchylku 
měření 

 základní a odvozené fyzikální veličiny 
a jednotky, násobné jednotky 

 vyhodnocení měření, chyby měření, 
výpočet odchylky  

 základní operace s vektorovými veli-
činami 

 vektorové sčítání a odečítání, násobe-
ní vektorů 

 

Matematika 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

MECHANIKA, GRAVITAČNÍ POLE 
Žák 

 užívá základní vztahy při řešení 
problémů a úloh o pohybech 
rovnoměrných, rovnoměrně 
proměnných, pohybech rovno-
měrných po kružnici 

 určí v konkrétních situacích síly a 
jejich momenty působící na těle-
so a určí jejich výslednice  

 využívá (Newtonovy)  pohybové  
zákony pro předvídání pohybu 
těles při působení výsledné síly  

 rozliší inerciální soustavu od ne-
inerciální a využívá prakticky 
rovnoměrnost inerciálních sou-
stav pro popis fyzikálních proce-
sů 

 využívá zákony zachování někte-
rých důležitých fyzikálních veličin 
při řešení problémů a úloh 

 

Žák 

 dokáže provést klasifikaci po-
hybů  

 vysvětlí vznik a vliv třecí síly 

 vysvětlí gravitační účinky těles, 
na jednoduchých příkladech 
ukáže působení gravitační síly 

 využívá všeobecný gravitační 
zákon pro vysvětlení gravitač-
ních účinků Země 

 využívá Keplerových zákonů 
pro vysvětlení pohybu planet 

 vysloví základní zákony hydro-
statiky a hydrodynamiky 

 řeší jednoduché úlohy hydrosta-
tiky a hydrodynamiky 

 
 
 
 
 
 
 

Mechanika hmotného bodu 

 rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

 výpočet dráhy, rychlosti a doby rovnoměrného pohy-
bu, složené pohyby, souběžné pohyby 

 grafické znázornění rovnoměrného pohybu 

 nerovnoměrný  pohyb (pohyb rovnoměrně zrychle-
ný) 

 grafické znázornění nerovnoměrného pohybu 

 volný pád,skládání pohybů 

 tíhová síla, tíha tělesa 

 Newtonovy  pohybové zákony 

 hybnost a impuls síly 

 zákon zachování hybnosti 

 vazební síly 

 tření a třecí síla 

 práce síly, výkon 

 mechanická energie 

 zákon zachování mechanické energie  
Základy mechaniky tuhých těles 

 pohybové účinky síly, základní rozklad 

 momenty síly 

 skládání sil, silová dvojice 

 těžiště tělesa 

 rovnováha sil a rovnováha momentů 

 moment setrvačnosti 

 rotační energie tělesa 
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5.9 FYZIKA (pokračování) 

 

KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

MECHANIKA, GRAVITAČNÍ POLE (pokračování) 
  Gravitační pole 

 Newtonův gravitační zákon 

 gravitační a  tíhové pole Země 

 Keplerovy zákony 
Mechanické vlastnosti tekutin  

 Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův 
zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice 
(zákon zachování energie)  

 

ELEKTROSTATIKA 
  vysvětlí, co je zdrojem elektrostatického pole 

 popíše fyzikální veličiny – elektrický náboj, 
intenzita a potenciál elektrického pole 

 popíše radiální a homogenní elektrostatické 
pole 

 vysvětlí funkci kondenzátoru el. náboje 

Elektrostatické pole 

 elektrický náboj, elektrické pole 

 elektrická síla, Coulombův zákon 

 intenzita a potenciál elektrického pole 

 radiální a homogenní elektrické pole 

 kapacita izolovaného vodiče, kondenzátor 

 

 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými 
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky 
měření 

 rozliší skalární veličiny od vektorových a 
využívá je při řešení fyzikálních problémů 
a úloh 

 užívá základní kinematické vztahy při 

Fyzikální veličiny a jejich měření, pohyb těles a jejich 
vzájemné působení 
Žák 

 řeší úlohy z kinematiky a dynamiky s využitím zákonů 
mechaniky hmotného bodu a mechaniky těles 

 řeší problémy a úlohy o gravitačních účincích Země 

 dokáže vysvětlit rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou 
Země 

fyzikální soustava veličin a  
jednotek - mezinárodní 
soustava jednotek SI, od-
vozené a vedlejší jednotky, 
převody jednotek 
absolutní a relativní od-
chylka měření 
opakování a prohloubení 
učiva z kvarty – kinemati-
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řešení problémů a úloh o pohybech 
rovnoměrných a rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

 určí v konkrétních situacích síly a jejich 
momenty působící na těleso a určí 
výslednici sil 

 využívá Newtonovy pohybové zákony 
k předvídání pohybu těles 

 využívá zákony zachování některých 
důležitých fyzikálních veličin při řešení 
problémů a úloh 

 objasní vznik setrvačných sil v neinerciálních vztažných 
soustavách 

ka a dynamika hmotného 
bodu a tuhého tělesa 
mechanika kapalin a plynů 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 objasní souvislosti mezi vlastnostmi látek 
různých skupenství a jejich vnitřní 
strukturou 

 aplikuje s porozuměním termodynamické 
zákony při řešení konkrétních fyzikálních 
úloh 

 využívá stavovou rovnici ideálního plynu 
stálé hmotnosti při předvídání stavových 
změn plynu 

 analyzuje vznik a průběh procesu pružné 
deformace pevných těles 

 porovnává zákonitosti teplotní roztažnosti 
pevných těles a kapalin a využívá je 
k řešení praktických problémů 

Stavba a vlastnosti látek 
Žák 

 dokáže vysvětlit základní postuláty kinetické teorie látky  

 má základní představu o atomu a molekule jako 
základních stavebních prvcích látky 

 odvodí převodový vztah mezi látkovým množstvím n a 
hmotností látky m 

 odvodí stavovou rovnici 

 porozumí cyklickému ději a pochopí princip tepelného 
stroje 

 používá kalorimetrickou rovnici k řešení úloh 
termodynamiky 

 dimenzuje součást na tah v oblasti platnosti Hookova 
zákona 

 řeší úlohy na kapilární jevy (povrchové napětí a 
kapilární tlak) 

  

kinetická teorie látek – 
charakter pohybu a vzá-
jemných interakcí částic 
v látkách různých skupen-
ství 
základní parametry atomu, 
molekuly, n - látkové 
množství  
základy termodynamiky – 
stav látky, stavové veliči-
ny,termodynamická rov-
nováha, termodynamická 
teplota, vnitřní energie a 
její změna, teplo a práce, 
první a druhý termody-
namický zákon, měrná 
tepelná kapacita, přenosy 
vnitřní energie v různých 
systémech, termodyna-
mická rovnice  
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Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 porovnává účinky elektrického pole na 
vodič a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 
elektrického proudu v kovech, 
polovodičích, kapalinách a plynech při 
analýze chování těles z těchto látek 
v elektrických obvodech 

 využívá zákon elektromagnetické indukce 
k řešení problémů a k objasnění funkce 
elektrických zařízení 

Elektromagnetické jevy (elektrické a magnetické pole) 
Žák 

 vysvětlí co je zdrojem elektrostatického pole 

 popíše fyzikální veličiny – elektrický náboj, intenzita a 
potenciál elektrického pole 

 popíše radiální a homogenní elektrostatické pole 

 vysvětlí funkci kondenzátoru el.náboje 

 vysvětlí základní elektrické veličiny 

 porozumí algoritmu řešení složených elektrických 
obvodů užitím Ohmova zákona a Kirchhoffových 
zákonů 

 porozumí významu polovodičových součástí 
(dioda,tranzistor) 

 popíše proces elektrolýzy na konkrétních příkladech 

 vysvětlí princip olověného akumulátoru 

 vysvětlí podmínky pro vnik výboje ve výbojkách, zná 
praktické použití výboje 

 popíše magnetické pole  magnetů a vodičů s proudem 

 použije Ampérové pravidla pravé ruky k určení směru 
vekturu magnetické indukce 

 použije Flemingovo pravidlo levé ruky k určení směru 
magnetické síly  

 porozumí Faradayovu zákonu o elektromagnetické 
indukci 

 popíše harmonické střídavé napětí a proud, řeší RLC 
obvody  

elektrický náboj, elektrické 
pole 
intenzita a potenciál elek-
trického pole 
radiální a homogenní elek-
trické pole 
kapacita izolovaného vo-
diče, kondenzátor 
elektrický proud v látkách 
– proud jako veličina, na-
pětí, elektrický odpor 
zdroje elektrického napětí 
Ohmův zákon pro část 
obvodu i celý uzavřený 
obvod 
sériové a paralelní řazení 
odporů 
Kirchoffovy zákony 
stejnosměrné obvody, 
elektrická energie a výkon 
stejnosměrného obvodu 
polovodiče – diodový jev, 
polovodičová dioda 
vedení proudu 
v kapalinách – elektrolyt, 
elektrolýza, Faradaiův zá-
kon o elektrolýze 
výboj v plynu 
popis magnetického pole, 
vektor magnetické induk-
ce 
magnetická síla 
magnetické vlastnosti lá-
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tek 
přímé vodiče s proudem, 
cívka a feromagnetické 
jádro cívky 
nabitá částice 
v magnetickém poli 
indukované napětí, indu-
kovaný proud 
generátor střídavého na-
pětí, transformátor, elek-
tromotor 
obvody se střídavým na-
pětím 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a 
interference mechanického vlnění  

Mechanické kmitání a vlnění, elektrický oscilátor, 
elektromagnetické vlnění 
Žák 

 porozumí kinematice harmonického oscilátoru 

 popíše dynamiku lineárního oscilátoru 

 popíše vlastnosti matematického kyvadla 

 odvodí vlnovou funkci 

 popíše fyzikální parametry zvukové vlny 

 popíše princip LC oscilátoru 

 popíše elektromagnetickou vlnu 

kmitání harmonického 
oscilátoru 
výchylka, rychlost, zrych-
lení, perioda, frekvence 
kmitání 
postupná vlna, stojaté vl-
nění, vlnová délka, rych-
lost vlnění, zvuk – jeho 
hlasitost a intenzita 
oscilace elektromagnetic-
kých veličin v LC smyčce 
dipól a elektromagnetická 
vlna  
 

Matematika, HV 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 porovná šíření různých druhů 

Optika 
Žák 

Světlo – elektromagnetic-
ká vlna, spektrum světel-
ného záření 

Matematika 
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elektromagnetického vlnění v rozličných 
prostředích 

 využívá zákony šíření světla v prostředí 
k určování vlastností zobrazení předmětů 
jednoduchými optickými systémy 

 dokáže uspořádat všechny složky elektromagnetického 
spektra podle vlnových délek a ke každé přiřadit typický 
zdroj záření 

 vypočítá rychlost šíření, vlnovou délku a frekvenci 
záření v optickém prostředí s indexem lomu n 

 používá zákony lomu a odrazu v jednoduchých 
fyzikálních úlohách 

 najde graficky i výpočtem obraz předmětu zobrazený 
zrcadly a čočkami 

 vysvětlí princip optických přístrojů (lupa, mikroskop, 
dalekohled) 

 dokáže jmenovat a vysvětlit příklady interferenčních 
jevů  

Vlnové vlastnosti světla – 
šíření a rychlost světla 
v různých prostředích, 
zákony odrazu a lomu 
světla, index lomu, optické 
spektrum viditelného svět-
la, interference světla 
Optické zobrazování – 
zobrazení rovinným a ku-
lovým zrcadlem, zobraze-
ní tenkými čočkami, zorný 
úhel, oko jako optická 
soustava, lupa, mikroskop, 
dalekohled 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Speciální teorie relativity 
Žák 

 vysvětlí postuláty STR a důsledky konstantní rychlosti 
světla v inerciálních soustavách  

 vysvětlí důsledky STR v kinematice a dynamice a uvede 
příklady 

 objasní Einsteinův vztah mezi hmotou a energií a jeho 
důsledky a využití v jaderné energetice 

Michelsonův experiment a 
postuláty STR 
důsledky STR 
v kinematice 
důsledky STR v dynamice 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 využívá poznatky o kvantování energie 
záření a mikročástic k řešení fyzikálních 
problémů 

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska 
vstupních a výstupních částic i energetické 

Mikrosvět 
Žák 

 dokáže uvést příklady kvantového chování světelného 
záření  

 porozumí dualizmu světla a mikročástic 

 vysvětlí Bohrův model a kvantově mechanický model 

Kvantová mechanika: 
foton a jeho energie, hyb-
nost a hmotnost 
korpuskulárně vlnová teo-
rie světla a mikročástic 
Atomová fyzika: 
atomový obal – modely a 
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bilance 

 využívá zákon radioaktivní přeměny 
k předvídání chování radioaktivních látek 

 navrhne možné způsoby ochrany člověka 
před nebezpečnými druhy záření 

obalu atomu 

 vysvětlí složení a energetické parametry jádra atomu 

 popíše druhy jaderného záření, vyloží rozpadový zákon  

 porozumí základním jaderným reakcím 

 vysvětlí využití řetězové rekce v jaderném reaktoru 

 popíše systematiku třídění mikročástic (standardní 
model) 

 vyjmenuje čtyři fundamentální interakce podle 
současného (2009) Standardního modelu včetně jejich 
intermediálních částic a uvede jejich základní 
charakteristiku 

 popíše strukturu nukleonu 

kvantování energie elek-
tronů 
Jaderná fyzika: 
atomové jádro – nukleo-
ny, jaderná pole, vazební 
energie, druhy radiace, 
rozpadový zákon 
spontánní a stimulovaná 
emise, laser  
jaderná fůze 
štěpení jader – řetězová 
reakce  
jaderný reaktor 
systematika členění  mi-
kročástic (standardní mo-
del) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Astronomie a astrofyzika 
Žák 

 získá základní představu o rozměrech makrosvěta a 
struktuře Vesmíru 

 spatří souvislost mezi hustotou a chemickým složením 
atmosféry, vzdáleností od Slunce a podmínkami na 
povrchu planet 

 odhadne důsledky dopadu většího kosmického tělesa na 
povrch Země 

 objasní princip termojaderných reakcí v nitru hvězd 

 pochopí souvislost mezi kosmologickou konstantou, 
temnou hmotou a rychlostí rozpínání Vesmíru 

Sluneční soustava, pohyby 
planet ve skutečnosti a na 
obloze 
Základní charakteristika 
Slunce, planet, planetek, 
komet a meteoroidů 
Hvězdy, jejich vznik, vý-
voj a konečná stadia 
Kosmologie 

Zeměpis 
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5.10 CHEMIE 
 

CHARAKTERISTIKA 
VYUČOVACÍHO 
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Předmět Chemie zahrnuje kompletní vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie (RVP – vzdělávací oblast Člověk a příro-
da). Cílem výuky je odkrývání přírodních zákonitostí, které vedou k lepšímu pochopení přírody kolem nás.  
Předmět seznamuje žáky s vlastnostmi a chováním látek, hledá souvislosti mezi poznanými aspekty přírodních procesů a je-
jich možnou aplikaci v praktickém životě. Během studia si žáci osvojují řadu empirických i teoretických metod přírodovědné-
ho výzkumu, které jim umožňují objektivní a pravdivý pohled na řešení problémů. Poukazováno je i na negativní důsledky 
zkreslování výzkumných dat pro účely potenciálně ohrožující člověka či přírodu. 

Snahou je vést studenty k samostatnému utváření názorů a iniciovat v nich hlubší zájem o problematiku chemie. Důraz je též 
kladen na integraci znalostí chemie do širšího rámce přírodních věd a formovat postoje vedoucí k OPP, ale i 
k zodpovědnému postoji k vlastnímu zdraví a k bezpečnosti práce. 
 

Týdenní časová dotace 

 sekunda 2 hodiny 

 tercie 2 hodiny 

 kvarta 2 hodiny 

 kvinta        3 hodiny 

 sexta          3 hodiny 
 
 

Organizační vymezení předmětu  
Chemie je vyučována převážně v přírodovědné učebně vybavené moderní didaktickou technikou (dataprojeltor, DVD). Výu-
ka chemie je během celého studia doplňována řadou exkurzí a odborných přednášek a je velmi úzce propojena s předmětem 
Laboratorní práce, který ji doplňuje o praktické dovednosti. 

Výuka chemie je pro všechny studenty zakončena souhrnným písemným testem na konci sexty. 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  
Učitel 

 připravuje teoreticky žáky na předmět Laboratorní cvičení, kde uplatní ve frontálních pokusech své znalosti; žáci zapíší 
chemickou rovnici nebo schéma průběhu děje, uvedou chemické vlastnosti, které se v ději uplatnily; toto zpracují do pro-
tokolu 



 356 

 vede žáky k používání správné chemické terminologie a symboliky 

 vede žáky k prezentaci jejich práce s využitím různých zdrojů informací (odborné literatury, internetu a dalších) 
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5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 zadává teoretické problémy a dohlíží na jejich řešení 

 zadává samostatnou nebo skupinovou práci, kde žák využije různé zdroje informací 

 zadává problémové úkoly s mezioborovým přesahem 

 při řešení problémových otázek klade důraz na zdůvodnění odpovědí 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 používá video, DVD, CD záznamy, o kterých s žáky diskutuje, rozebírá 

 zadává referáty, prezentace, atd., o kterých s žáky diskutuje 

 vede žáky k dobrému vyjadřování a obhajování svých názorů 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 zadává úkoly nejen jednotlivě, ale také ve skupinách; do skupin zadává převážně látku na procvičení 

 zadává písemné práce nebo pracovní listy, které ve skupinách opraví a zhodnotí výsledek práce 

 zadává skupinovou práci zakončenou prezentací před třídou, kterou žáci společně zhodnotí 

 zohledňuje individuální přístup ke studentům 

Kompetence občanské 
Učitel 

 vyžaduje po žácích při hodině v přírodovědných učebnách dodržování laboratorního řádu a dodržování bezpečnosti  

 vede žáky k dobrému vztahu k přírodě 

 vede žáky k negativnímu postoji k drogám a návykovým látkám 

Kompetence pracovní 
Učitel 

 při každé činnosti vyžaduje dodržování předepsaných zásad 

 vede žáky k dodržování zásad 
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5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 určí společné a rozdílné vlastnosti 
látek 

Žák 

 rozliší látky na základě společných či rozdílných 
vlastností (skupenství, barva, zápach, tvar, hustota 
atd.) 

Vlastnosti látek Fyzika – prima 

 rozlišuje směsi a chemické látky 
 

 rozpozná směsi různorodé a stejnorodé, pojmy emul-
ze, suspenze, kouř, mlha, pevná směs, slitina, roztok, 
pěna, uvádí příklady směsí 

Směsi Fyzika – prima 

 navrhne postupy a prakticky pro-
vede oddělování složek směsí o 
známém složení 

 uvede příklady oddělování složek 
v praxi 

 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 

 rozlišuje a používá pojmy usazování, krystalizace, fil-
trace, destilace, sublimace (chromatografie, extrakce) 

Dělení směsí Laboratorní práce – 
sekunda 

 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

 popisuje složení atomu; rozlišuje pojmy,  atom,  mo-
lekula, kation, anion; popíše vznik kationtu a aniontu 

Částicové složení látek Fyzika – sekunda 

 rozlišuje chemické prvky a chemic-
ké sloučeniny a pojmy užívá ve 
správných souvislostech 

 využívá znalostí o chemických vaz-
bách k předvídání některých fyzi-
kálně-chemických vlastností látek a 
jejich chování v chemických reak-
cích  

 

 rozlišuje pojmy chemický prvek a chemická sloučeni-
ny; používá značky a názvy vybraných chemických 
prvků 

 rozlišuje chemickou vazbu na základě rozdílu elek-
tronegativity a vysvětlí pojmy s tím související 

 vysvětlí vodíkové můstky a van der Waalsovy síly 

 pojmenovává a vzorcem zapíše vybrané chemické 
sloučeniny, u kyselin rozliší bezkyslíkaté a kyslíkaté 

Chemické prvky a chemické 
sloučeniny 

Chemická vazba 

Názvosloví oxidů, halogenidů, 
kyselin, hydroxidů 

 

Fyzika – sekunda 
převzato z chemie 
RVP GV 
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5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 orientuje se v periodické soustavě prvků, roz-
pozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na je-
jich možné vlastnosti  

Žák 

 rozliší periody a skupiny v periodické sousta-
vě prvků a vyhledá prvky s podobnými vlast-
nostmi  

 

Periodická soustava prvků  

 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání 

 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při před-
cházení jejich nebezpečnému průběhu  

 popisuje chemickou reakci, provádí její zápis; 
rozliší exotermní a endotermní reakci; uvede 
faktory ovlivňující rychlost chemické reakce; 
objasní pojmy oxidace, redukce, oxidační či-
nidlo, redukční činidlo; provádí zápisy těchto 
rovnic a vyčíslí je; aplikuje oxidaci a redukci 
na Becketově řadě napětí  

 

Chemická reakce, chemická 
rovnice 

Základy reakční kinetiky 

Vyčíslování oxidačně-
redukčních rovnic 

Základy elektrochemie 

 

 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roz-
toku univerzálním papírkem 

 orientuje se na stupnici pH (rozliší kyselé a 
zásadité roztoky); vysvětlí pojem indikátor; 
pojmenovává a vzorcem zapíše vybrané so-
li ;popíše průběh neutralizace a zapíše che-
mickou reakcí; uvede příklady uplatnění ne-
utralizace v praxi 

Kyselost a zásaditost roztoků 
Názvosloví solí 
Neutralizace 

 

 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití 

 rozlišuje druhy vod podle obsahu minerálních 
látek a podle obsahu nečistot, uvádí příklady 

Voda Environmentální 
výchova – prima  

 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby li-
kvidace znečištění 

 zjistí a uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu, posuzuje možná nápravná opatření 

Voda 
Vzduch 

Environmentální 
výchova – prima  

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet  

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, vliv na životní 
prostředí; navrhne opatření, kterými jim lze 
předcházet 

Kyselé deště Environmentální 
výchova – prima 

 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na  pojmenovává možná rizika při práci Vzduch 
Bezpečnost práce 

Výchova ke 
zdraví  
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řešení modelových situacích z praxe s hořlavými materiály, popisuje postup při li-
kvidaci požáru 
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5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 provádí chemické výpočty a uplatňuje je při ře-
šení praktických problémů 

 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roz-
tok daného složení 

Žák 

 aplikuje na jednoduchých příkladech výpočet 
látkového množství, látkové koncentrace, 
hmotnostního zlomku a zřeďovací rovnice 

 

Látkové množství Matematika – 
sekunda 
převzato z chemie 
RVP GV 
Laboratorní práce 
– tercie 

 přečte chemické rovnice a s využitím zákona za-
chování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 
látky nebo produktu 

 vypočítá teoretický výtěžek po sestavení rov-
nice a znalosti navážky vstupní látky (pevná 
nebo plynná látka); vypočítá na základě před-
pokládaného výtěžku navážku vstupní látky 
(pevná nebo plynná látka)   

Výpočty z chemických 
rovnic 

Matematika – 
sekunda 

 předvídá průběh chemických dějů s využitím 
znalostí o částicové struktuře látek 

 předvídá vlastnosti prvků a jejich chování 
v chemických procesech na základě poznatků o 
periodické soustavě prvků 

 rozliší protony, neutrony, elektrony; vysvětlí 
vznik kationtu a aniontu; vysvětlí protonové a 
nukleonové číslo a izotop; uvede historii ra-
dioaktivity; objasní pojmy přirozená a umělá 
radioaktivita; rozliší α, β, γ záření; rozliší čtyři 
kvantová čísla; rozliší s, p, d, f orbitaly, zapíše 
elektronovou konfiguraci prvků a iontů; vy-
světlí pojem excitovaný stav 

Atom 
Radioaktivita 
Elektronový obal 

Fyzika – tercie 
převzato z chemie 
RVP GV 

 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek 
na životní prostředí 

 zhodnotí využívání prvotních a druhotných su-
rovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi 

 orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka   

 vyhledá základní charakteristiku prvků v PTP, 
jejich využití a výskyt, uvede oxidační čísla, 
uvede nejznámější sloučeniny a jejich vlast-
nosti (např. průmyslová hnojiva, cement, 
vápno, sádra, keramika, hořlaviny, atd.)  

Vodík 
Kyslík 
VIII.A – vzácné plyny 
VII.A – halogeny 
VI.A – chalkogeny 
V.A – dusík, fosfor 
IV.A – uhlík, křemík 
III.A – bor, hliník 
 

převzato z chemie 
RVP GV 
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5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 

 charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 

 předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 

   

 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 
 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí 

 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitel-
ného rozvoje na Zemi 

 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví člověka 

 využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 
 charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
 předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin   

Žák 

 vyhledá základní 
charakteristiku 
prvků v PTP, je-
jich využití a vý-
skyt; porovná 
vlastnosti obou 
skupin; uvede zá-
kladní sloučeniny 

s-prvky 
(prvky I. A, II. A (alkalic-
ké kovy a alkalické kovy 
zemin)) 

převzato 
z chemie RVP 
GV 

 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí 

 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitel-
ného rozvoje na Zemi 

 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví člověka 

 využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 
 charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
 předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 

 porovná vlastnosti 
Cr, Fe, Cu, Ag, 
Au, Pt, Zn, Cd, 
Hg 

d-prvky převzato 
z chemie RVP 
GV 



 363 

5.10 CHEMIE (pokračování) 
 

KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty s využitím určovacích pomů-
cek  

 
 

 uvede základní fyzikální vlastnosti pro rozli-
šení nerostů; rozliší nerosty podle tvrdosti; 
uvede nejznámější krystalové soustavy 

Nerosty Zeměpis – pri-
ma 

Laboratorní prá-
ce – tercie 

Biologie 

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

 
 

 používá jednoduché názvosloví organických 
sloučenin; uvede významné alkany, alkeny, al-
kiny a aromatické uhlovodíky 

Uhlovodíky  

 zhodnotí užívání fosilních paliv jako zdrojů 
energie a uvede příklady produktů průmyslo-
vého zpracování ropy  

 zjednodušeně uvede výrobu ropy, uhlí a zem-
ního plynu; uvede jejich využití 

Paliva: ropa, uhlí, zemní plyn  

 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede je-
jich zdroje, vlastnosti a použití 

 

 uvede příklady významných halogenderivátů, 
alkoholů, karboxylových kyselin  

Deriváty uhlovodíků  

 orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a v koncových produktech bio-
chemického zpracování, především v bílkovi-
nách, tucích a sacharidech 

 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyn-
téza  

 zjednodušeně popíše průběh fotosyntézy; 
uvede látky, které vznikají při zpracování bíl-
kovin, tuků a sacharidů 

Fotosyntéza  

 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitamínů 

 popíše zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bíl-
kovin, tuků, sacharidů a vitamínů 

Přírodní látky biologie 

 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné 
pro strukturu organických sloučenin 

 používá jednoduché názvosloví organických 
sloučenin 

uhlovodíky a jejich klasifikace environmentální 
výchova – 
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 aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu sloučenin 
s možností využití triviálních názvů 

 uvede významné alkany, alkeny, alkyny a ar-
omatické uhlovodíky 

 zjednodušeně uvede výrobu ropy, uhlí a 
zemního plynu; uvede jejich využití 

Člověk a životní 
prostředí 

 aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu sloučenin 
s možností využití triviálních názvů 

 charakterizuje základní skupiny organických 
sloučenin a jejich významné zástupce, zhod-
notí využití triviálních názvů 

 aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí 
na konkrétních příkladech 

 využívá znalosti základů kvalitativní a kvantita-
tivní analýzy k pochopení jejich praktického 
významu v organické chemii 

 používá jednoduché názvosloví organických 
sloučenin včetně triviálních názvů 

 uvede významné alkany, alkeny, alkyny a ar-
omatické uhlovodíky 

 zjednodušeně uvede výrobu ropy, uhlí a 
zemního plynu a uvede jejich využití 

 uvede významné deriváty uhlovodíků 
(halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté 
deriváty) 

 uvede významné heterocyklické sloučeniny, 
syntetické makromolekulární látky, léčiva, 
pesticidy, barviva a detergenty a jejich využití 
v životě 

Uhlovodíky a jejich klasifikace 
Deriváty uhlovodíků a jejich 
klasifikace 
Heterocyklické sloučeniny 
Syntetické makromolekulární 
látky 
Léčiva, pesticidy, barviva a 
detergenty  
 

environmentální 
výchova – 
Člověk a životní 
prostředí 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 objasní strukturu a funkci sloučenin 
nezbytných pro důležité chemické procesy 
probíhající v organismech 

 charakterizuje základní metabolické procesy a 
jejich význam 

 popíše lipidy, sacharidy, proteiny, nukleové 
kyseliny, enzymy, vitamíny, hormony 

 uvede jejich složení a využití v organismech 

 jednoduše popíše základní procesy v organ-
ismech 

Lipidy 
Sacharidy 
Proteiny 
Nukleové kyseliny 
Enzymy, vitamíny a hormony 

biologie 

 využívá odbornou terminologii při popisu lá-
tek a vysvětlování chemických dějů  

 Soustavy látek a jejich složení  

 Chemická vazba a vlastnosti látek 

 Tepelné změny při chemických reakcích 

 Rychlost chemických reakcí a chemická rov-
nováha  

Soustavy látek a jejich složení  
Chemická vazba a vlastnosti 
látek 
Tepelné změny při chemic-
kých reakcích 
Rychlost chemických reakcí a 
chemická rovnováha  

 

 provádí chemické výpočty a uplatňuje je při  aplikuje na příkladech výpočet látkového Veličiny a výpočty v chemii matematika 
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řešení praktických problémů 
 

množství 

 výpočet látkového množství, látkové koncen-
trace, hmotnostní koncentrace, objemové 
koncentrace, směšovací rovnice 

 po sestavení chemické rovnice vypočítá te-
oretický výtěžek látky nebo navážku vstupní 
látky 

fyzika 

 využívá znalosti o částicové struktuře látek a 
chemických vazbách k předvídání některých 
fyzikálně – chemických vlastností látek a jejich 
chování v chemických reakcích 

 rozliší částice v atomu 

 vysvětlí vznik kationtu a aniontu 

 objasní přirozenou a umělou radioaktivitu 

 rozliší α, β+, β-, γ záření 

 rozliší čtyři kvantová čísla 

 rozliší s, p, d, f orbital 

 zapíše elektronovou konfiguraci prvků a iontů 
a vysvětlí pojem excitovaný stav 

Stavba atomu fyzika 

 předvídá vlastnosti prvků a jejich chování 
v chemických procesech na základě poznatků 
o periodické soustavě prvků 

 pracuje s periodickou tabulkou prvků 

 rozdělí PTP na skupiny a periody 

 porovnává prvky mezi sebou na základě in-
formací získaných z PTP 

Periodická soustava prvků  

 využívá názvosloví anorganické chemie při 
popisu sloučenin 

 charakterizuje významné zástupce prvků a je-
jich sloučenin, zhodnotí jejich surovinové 
zdroje, využití v praxi a vliv na životní pro-
středí 

 předvídá průběh typických reakcí anorganic-
kých sloučenin 

 využívá znalosti základů kvalitativní a kvanti-
tativní analýzy k pochopení jejich praktického 
významu v anorganické chemii 

 využívá vybrané metody identifikace minerálů 

 pojmenovává sloučeniny a zapíše je 
chemickým vzorcem 

 využívá chemického názvosloví k popisu 
sloučenin 

 vyhledá základní charakteristiku prvků z PTP, 
jejich využití a výskyt 

 definuje jejich laboratorní přípravu a průmys-
lovou výrobu; 

 rozliší je na základě analytických důkazů; ro-
zliší některé vybrané minerály 

Vodík a jeho sloučeniny 
s-prvky a jejich sloučeniny 
p-prvky a jejich sloučeniny 
d- a f- prvky a jejich sloučeni-
ny 
mineralogie 

environmentální 
výchova – 
Člověk a životní 
prostředí 

  zopakuje názvosloví anorganické chemie 

 zopakuje PTP a vlastnosti s, p, d, f prvků 

Opakování anorganické che-
mie (včetně znalostí z nerostů) 

 



 366 

 zopakuje znalosti o nerostech 

 zopakuje názvosloví organické chemie 

 zopakuje uhlovodíky a jejich deriváty 

 zopakuje lipidy, sacharidy, proteiny, nukleové 
kyseliny, enzymy, vitaminy, hormony 

 zopakuje základní procesy v organismech 

Opakování organické chemie 
Opakování biochemie 
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5.11 BIOLOGIE 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Předmět Biologie zahrnuje kompletní vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP – vzdělávací oblast Člověk a pří-
roda). Integruje v sobě řadu témat průřezového tématu Environmentální výchova a část vzdělávacího oboru Výchova ke 
zdraví, zejména tematické okruhy Zdravý způsob života a Péče o zdraví, Změny v životě člověka a jejich reflexe.  

Část výstupů z učiva o neživé přírodě je přesunuta do Chemie a Zeměpisu; praktické dovednosti doplňuje předmět Labora-
torní práce. 

Hlavním cílem předmětu je poskytovat žákům komplexní pohled na přírodu a živé organismy v ní. Otevírá pohled na stavbu 
a fungování lidského těla, živočichů, rostlin a dalších organismů, ale především vede k pochopení evolučního vývoje a vzá-
jemných vztahů ekologických, ale i politicko-ekonomických. 

Snahou je vést studenty k samostatnému utváření názorů a iniciovat v nich hlubší zájem o problematiku biologie. Důraz je 
kladen na integraci znalostí biologie do širšího rámce přírodních věd v kontextu s geografií, chemií a historií a formovat po-
stoje vedoucí k OPP, ale i k zodpovědnému postoji k vlastnímu zdraví a k bezpečnosti práce. 

Časové a organizační vymezení 
Týdenní hodinová dotace:  

 Prima  1,5 hod + 0,5 hod VZ 

 Sekunda  2 hod 

 Tercie 2 hod 

 Kvarta  1,5 hod + 0,5 hod VZ (z toho 1 hod. je disponibilní) 

 Kvinta        3 hod 

 Sexta          3 hod 

Většina hodin biologie probíhá ve specializované učebně vybavené řadou názorných pomůcek, DVD a zpětným projekto-
rem. Výuka biologie úzce spolupracuje s výukou laboratorních prací a je doplňována řadou odborných přednášek a exkurzí. 
Nedílnou součástí jsou též 2 týdenní přírodovědné kurzy (v tercii a sextě) zaměřené především na terénní botaniku, zoologii a 
základy geologie a geomorfologie. 

Průřezový obor Environmentální výchova je z velké části realizován v rámci školy v přírodě, kterou zajišťuje Středisko eko-
logické výchovy a etiky Rýchory, které se žáci pravidelně účastní v primě. 

Výuka biologie je pro všechny studenty zakončena souhrnným písemným testem na konci sexty. 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Kompetence k učení  
Učitel 



 368 

  podněcuje žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu 

 učí různým metodám poznávání přírody 

 vede žáky ke kritickému hodnocení různých informačních zdrojů 

 svým nadšením pro předmět se snaží o motivaci žáků 

 systematicky a důsledně kontroluje práci žáků 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 klade důraz na argumentaci podloženou důkazy 

 do výuky zařazuje problémové úkoly, které umožňují rozvíjet originální způsoby řešení 

 rozvíjí kritické myšlení 

 učí poznatky aplikovat v různých oblastech života 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vede žáky k prezentování vlastní práce 

 vede žáky k samostatnému, souvislému a dobře formulovanému projevu 

 zadává práci, při které musí žáci pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací (internet, televize, …) 

 vede žáky k používání přesné terminologie jak z biologie, tak z ostatních vědních oborů 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 umožňuje každému žákovi zapojení do kolektivu při skupinových pracích 

 respektuje individualitu žáků a zaujímá k nim individuální přístup (jak k nadaným, tak ke slabším) 

 preferuje přístupy kooperační před kompetitivními 

 vede žáky k sebekritickému hodnocení 

Kompetence občanské 
Učitel 

 je pro žáky příkladem ve vztahu k přírodě 

 vede žáky k ekologickému myšlení 

 vede žáky k ochraně vlastního zdraví a k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
PRIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 rozliší základní projevy a podmínky 
života 

Žák: 

 rozliší dvě základní skupiny vědních disciplín a uvede 
konkrétní příklady  

 na základě charakteristických vlastností  rozpozná 
živé soustavy od neživých  

 popíše chemické složení živých soustav a objasní vý-
jimečný význam vody pro život 

 vysvětlí význam sacharidů, tuků, bílkovin a nukleo-
vých kyselin pro živý organismus 

ÚVOD DO OBECNÉ  
BIOLOGIE 

 obecné vlastnosti živých 
soustav 

 chemické složení živých 
soustav 

 

EV – základní pro-
jevy života 

Žák: 

 popíše základní rozdíly mezi buň-
kou rostlin, živočichů a bakterií 

 objasní funkci základních organel 

Žák: 

 vysvětlí principy stavby a funkce buněk 

 na základě charakteristických vlastností rozliší buňku 
prokaryotní a eukaryotní 

 popíše strukturu jednotlivých buněčných organel a 
objasní jejich funkci 

 rozliší dle stavby buňku rostlinnou a živočišnou 

 rozliší princip a význam meiotického a mitotického 
dělení 

 objasní pojem diferenciace buněk a uvede konkrétní 
příklady 

BUŇKA 

 struktura buněk 

 stavba prokaryotní buňky  

 stavba eukaryotní buňky 

 funkce jednotlivých bu-
něčných organel 

 buněčné dělení (mitóza, 
meióza) 

 buněčný cyklus 

 diferenciace buněk 

 

Žák: 

 uvede na příkladech z běžného ži-
vota význam bakterií v přírodě i 
pro člověka 

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

 

Žák: 

 rozpozná, které organismy jsou prokaryotní 

  popíše stavbu prokaryotní buňky 

 charakterizuje sinice a objasní  jejich význam 
v přírodě 

 popíše stavbu a životní nároky bakterií 
 

BAKTERIE A SINICE 

 prokaryotní buňka 

 sinice (význam, životní 
nároky) 

 bakterie (stavba, význam, 
životní nároky, rozmno-
žování) 

VZ – bakteriální 
onemocnění  (pre-
vence a jejich léčba), 
zdravý životní styl,  
očkování, imunita 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozho-
dování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 diskutuje pozitivní působení bakterií 
v rámci koloběhu života i a působení 
bakterií na člověka 

 charakterizuje základní bakteriální one-
mocnění a své poznatky aplikuje při 
diskuzích o preventivních opatřeních, 
metodách léčby 

 uplatňuje zásady  bezpečného chování 
ve styku se zdrojem možné nákazy 

 objasní pojmy imunita a imunizace 

BAKTERIE A SINICE 
(pokračování) 

 bakteriální onemocnění 

 očkování, rezistence 
 

 

Žák: 

 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů v přírodě i pro člověka 

 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných ne-
mocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a dis-
kutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 

 

Žák: 

 diskutuje zařazení virů mezi živé orga-
nismy 

 popíše stavbu viru 

  charakterizuje základní virová one-
mocnění a své poznatky aplikuje při 
diskuzích o preventivních opatřeních, 
metodách léčby 

 diskutuje problematiku nákazy virem 
HIV a onemocnění AIDS, vysvětlí vý-
znam prevence 

 uplatňuje zásady  bezpečného chování 
ve styku se zdrojem možné nákazy 

VIRY 

 stavba viru 

 rozmnožování viru 

 virová onemocnění 
 

VZ – virová one-
mocnění (prevence a 
jejich léčba), AIDS 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových 
soustav) rostlin i živočichů 

 vysvětlí podstatu pohlavního a ne-
pohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti 

 uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě a příkladů vli-
vu prostředí na utváření organismů 

 vysvětlí princip základních fyziolo-
gických procesů rostlin a jejich vy-
užití při pěstování rostlin 

 objasní vznik a vývin nového je-
dince od narození až do stáří 
 

Žák: 

 objasní základní životní funkce mnoho-
buněčných organismů 

 vysvětlí výlučnost fotosyntézy pro život 
na Zemi 

 rozpozná, porovná a objasní základní 
stavbu a funkci hlavních orgánů (orgáno-
vých soustav) rostlin a živočichů 

 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlav-
ního rozmnožování a jeho význam 
z hlediska dědičnosti, diskutuje výhody a 
nevýhody obou typů rozmnožování 

 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

 objasní rozdíl mezi přímým a nepřímým 
vývojem na konkrétních příkladech 

 vysvětlí princip základních fyziologických 
procesů rostlin a jejich využití při pěsto-
vání 

MNOHOBUNĚČNÝ  
ORGANISMUS 

 tkáň (pletivo), orgán, orga-
nismus 

 životní funkce mnohobuněč-
ného organismu 

 základní životní projevy rost-
lin (fotosyntéza, růst, dýchání) 

 orgány a orgánové soustavy 
mnohobuněčných organismů 
(stavba, funkce, typy) 

 řízení organismu (nervové, 
hormonální) 

 rozmnožování (pohlavní, ne-
pohlavní)  

 ontogeneze 

 přímý a nepřímý vývoj 

Bi – II 
mnohobuněční živočichové 
 
Bi – III 
rostlinné orgány, fyziologie 
rostlin 
 
Bi – IV 
orgánové soustavy člověka 

Žák:  

 uvede příklady organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi 

 rozlišuje a uvede příklady  systémů 
organismů – populace, společen-
stva, ekosystémy a objasní na zá-
kladě příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému 

Žák: 

 diskutuje význam ekologie a ochrany pří-
rody 

 rozliší a uvede příklady systémů organis-
mů (populace, společenstva, ekosystémy) 

 popíše konkrétní příklady výskytu orga-
nismů v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi 

 objasní vliv abiotických faktorů prostředí 
na společenstva organismů 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

 ekologie, ochrana přírody a 
životního prostředí 

 strategie trvale udržitelného 
rozvoje 

 ekosystém (přirozený, umělý) 

 populace, společenstvo 

 vztahy mezi organismy a pro-
středím 

 abiotické faktory prostředí 

EV – škola v přírodě zamě-
řená na enviromentální výu-
ku 

 problematika vztahů 
organismů a prostředí, 
lidských aktivit, vztahů 
člověka k prostředí 

 odpady 

 biodiverzita 

 ekosystémy 
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PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých eko-
systémech a zhodnotí jejich vý-
znam 

 uvede příklady kladných i zápor-
ných vlivů člověka na životní pro-
středí a příklady narušení rovno-
váhy ekosystému 

 charakterizuje pozitivní i negativní vztahy 
mezi populacemi a uvede konkrétní příklady 
takových vztahů 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 

 diskutuje otázky globálních problémů a zauj-
me postoj k jejich možným řešením 

 uplatňuje zásady správného zacházení 
s nebezpečnými látkami a odpady 

ZÁKLADY EKOLOGIE (pokračování) 

 vztahy mezi populacemi (predace, 
parazitismus, kompetice, symbió-
za, komenzialismus) 

 potravní řetězce 

 koloběh živin, tok energie 

 globální problémy 

 biodiverzita 

 odpady 

Ch – voda 
 
F – světelné záření 

Žák: 

 rozlišuje jednotlivá geologická ob-
dobí podle charakteristických zna-
ků 

 orientuje se v přehledu vývoje or-
ganismů 

Žák: 

 diskutuje různé teorie vzniku života na Zemi, 
charakterizuje základní myšlenky těchto teorií 

 orientuje se v přehledu vývoje organismů 

 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA 

 názory na vznik života na Zemi 

 geologická období 

Z – neživá příroda 

 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák:  

 třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do jednotlivých kmenů i 
nižších taxonomických jednotek 

Žák: 

 vysvětlí princip třídění organismů 

 uvede základní charakteristické znaky živoči-
chů 

 porovná rostlinnou a živočišnou buňku 

 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do 
jednotlivých kmenů i nižších taxonomických 
jednotek 

ÚVOD DO ZOOLOGIE,  
ZOOLOGICKÝ SYSTÉM 
 
 

Bi I – živočišná 
buňka 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák:  

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka a 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se ži-
vočichy 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních ta-
xonomických skupin 

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

Žák: 

 popíše vnější a vnitřní stavbu trepky velké, 
objasní funkci jednotlivých organel 

 popíše typy životního prostředí typického 
pro prvoky 

 uvede základní zástupce důležitých skupin 
prvoků 

 

PODŘÍŠE  
PRVOCI 
 
 

EV  

VZ  

LP  

Žák:  

 odvodí na základě pozorování základní projevy cho-
vání živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení k danému prostředí 

Žák: 

 popíše stavbu těla živočišných hub 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

 charakterizuje životní nároky a význam hub 

KMEN  
ŽIVOČIŠNÉ  
HOUBY 

 

 
 

Žák: 

 popíše vnější i vnitřní stavbu těla žahavců 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

KMEN  
ŽAHAVCI 
 

 

 
 

Žák: 

 popíše vnější a vnitřní stavbu těla ploštěnců 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

KMEN  
PLOŠTĚNCI 
 

 

 Žák: 

 popíše stavbu těla hlístů 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

KMEN  
HLÍSTI 
 

 

 Žák: 

 popíše vnější a vnitřní stavbu těla měkkýšů 

 rozliší tři základní skupiny měkkýšů a uvede 
jejich základní charakteristické vlastnosti 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

KMEN  
MĚKKÝŠI 
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SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák: 

 popíše vnější a vnitřní stavbu těla kroužkovců 

 objasní význam kroužkovců pro půdotvorné děje 

 uvede významné zástupce tohoto kmene 

KMEN  
KROUŽKOVCI 
 
 

 

 Žák: 

 vyvodí důsledky přítomnosti vnější kostry u členovců 

 rozliší tři základní skupiny členovců a uvede jejich základní charak-
teristické vlastnosti 

 vyvodí několik základních faktorů, které zodpovídají za evoluční 
úspěšnost hmyzu 

 uvede významné zástupce základních skupin tohoto kmene 

KMEN 
ČLENOVCI 
 
 

VZ  

 Žák: 

 rozliší základní skupiny ostnokožců dle stavby jejich těla 

KMEN 
OSTNOKOŽCI 

 

 Žák: 

 popíše základní společné znaky strunatců 

 objasní význačnost bezlebečných z vývojového hlediska 

KMEN STRUNATCI 

(ÚVOD, PLÁŠTĚNCI, 
BEZLEBEČNÍ) 

 

 Žák: 

 popíše vnější a vnitřní stavbu obratlovců a objasní funkci jednotli-
vých orgánových soustav 

 na konkrétních příkladech objasní přizpůsobení různých zástupců 
obratlovců danému prostředí 

 porovná a podle diakritických znaků rozliší jednotlivé třídy obrat-
lovců 

 uvede význačné zástupce jednotlivých tříd obratlovců, jejich životní 
a potravní nároky 

 diskutuje možnost ochrany ohrožených druhů obratlovců 

PODKMEN OBRATLOVCI 

(KRUHOÚSTÍ, PARYBY, 
RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, 
PLAZI) 
 
 

EV 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
 

Žák: 

 uvede charakteristické znaky třídy ptáků, které jim umožňu-
jí let 

 vyvodí, jakým způsobem jsou ptáci přizpůsobeni různým 
podmínkám prostředí, různým potravním strategiím 

 charakterizuje orgánové soustavy ptáků a porovná je 
s orgánovými soustavami ostatních obratlovců 

 charakterizuje nejdůležitější řády ptáků 

OBRATLOVCI – PTÁCI 
 
 

VZ 

LP 

Žák:  

 rozlišuje a porovná jed-
notlivé skupiny živoči-
chů, určuje vybrané živo-
čichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických 
skupin 

 porovná základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funk-
ci jednotlivých orgánů 

 odvodí na základě pozo-
rování základní projevy 
chování živočichů 
v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob ži-
vota a přizpůsobení 
k danému prostředí 

 uplatňuje zásady bezpeč-
ného chování ve styku se 
zvířaty 

Žák: 

 porovná evoluční linii ptáků a savců  

 uvede charakteristické znaky třídy savců 

 vyvodí, jakým způsobem jsou savci přizpůsobeni různým 
podmínkám prostředí, různým potravním strategiím 

 porovná kostru ptáka  a savce (popř. porovnání s kostrou 
člověka) 

 charakterizuje orgánové soustavy savců a porovná je 
s orgánovými soustavami ostatních obratlovců 

 zařadí člověka do systému savců a popíše vývojovou linii 
vedoucí k Homo sapiens sapiens 

 vysvětlí evoluční výhody rozmnožování savců, na příkla-
dech porovná různé typy rozmnožovacích  strategií, vysvět-
lí pojem placenta 

 charakterizuje nejdůležitější řády savců 

 rozpozná důležité zástupce savců, zařadí je do nižších ta-
xonomických skupin a zdůvodní jejich význam v přírodě i 
pro člověka (uvede významné domestikované druhy) 

 na příkladech zástupců savců rozliší různé rozmnožovací 
strategie  a  popíše instinktivní typy chování, které 
s rozmnožováním souvisí 

OBRATLOVCI – SAVCI 
 
 

LP 

EV 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  uvede příklady negativního působení savců na člověka a 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s nimi 

 diskutuje možnosti, jak odvrátit vyhubení ohrožených druhů 
savců 

 na základě pozorování porovnává různé typy chování savců, 
rozlišuje pojmy: vrozené a získané chování 

OBRATLOVCI – SAVCI 
(pokračování) 
 

 

Žák:  

 popíše rostlinnou buňku  a 
objasní funkce důležitých or-
ganel 
 

Žák: 

 porovná vlastnosti rostlin a živočichů 

 zhodnotí význam rostlin v biosféře 

 charakterizuje autotrofní způsob výživy 

 vysvětlí význam fotosyntézy pro vývoj života na Zemi 

ÚVOD DO  
BOTANIKY 
 
 
 

 

Žák: 

 odvodí na základě pozorová-
ní uspořádání rostlinného těla 
od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

Žák: 

 charakterizuje základní typy pletiv, jejich členění, funkce a 
umístění v rostlině 

 objasní stavbu a funkci průduchů 
 

ROSTLINNÁ  
PLETIVA 
 
 

 

Žák: 

 odvodí na základě pozorová-
ní uspořádání rostlinného těla 
od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

 porovná vnější a vnitřní stav-
bu jednotlivých orgánů  a 
uvede praktické příklady je-
jich funkcí a vztahů v rostlině 
jako celku 
 

Žák: 

 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů  

 vysvětlí, jaké funkce zastávají jednotlivé orgány v rostlině 

 uvede praktické využití jednotlivých orgánů člověkem 

 uvede příklady přizpůsobení jednotlivých orgánů různým 
funkcím 

 popíše stavbu květu 

 objasní hlavní přizpůsobení květů k hmyzosnubnosti a vě-
trosnubnost, uvede konkrétní příklady rostlin s takovým při-
způsobením 

 rozlišuje pojmy květ a květenství 

 podle charakteristických vlastností rozliší různé typy plodů 

ROSTLINNÉ  
ORGÁNY 

 kořen, stonek, list 

 květ, plod 

Ch 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich významné zástupce 

 třídí organismy a zařadí vybrané orga-
nismy do říší a nižších taxonomických 
jednotek 

Žák: 

 porovná stavbu buňky sinice a řasy 

 uvede charakteristické znaky červených, zelených a 
hnědých řas 

 diskutuje zařazení krásnooček do říše rostlin 

 zhodnotí význam řas v přírodě i pro člověka  

SYSTÉM NIŽŠÍCH ROSTLIN 

 sinice 

 červené řasy  

 hnědé řasy 

 krásnoočka 

 zelené řasy 

LP  

Žák: 

 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich významné zástupce 

 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

 

Žák: 

 na základě společných znaků zelených řas a vyšších 
rostlin dokáže úzké vývojové vztahy mezi těmito 
skupinami 

 porovná stavbu těla nižších a vyšších rostlin 

 uvede hlavní vývojově významná přizpůsobení 
vyšších rostlin suchozemskému způsobu života 

 rozliší základní zástupce mechorostů a charakterizuje 
jejich životní nároky 

VYŠŠÍ ROSTLINY –  
MECHOROSTY 
 
 

 

 Žák: 

 uvede příklady zástupců jednotlivých tříd a charakte-
rizuje jejich životní nároky 

 

VYŠŠÍ ROSTLINY –  
KAPRAĎOROSTY 

 plavuně, přesličky,  
kapradiny 

 

 Žák: 

 porovná charakteristické vlastnosti výtrusů a semen 

 rozliší zástupce jednotlivých tříd a charakterizuje je-
jich přirozený biotop 

VYŠŠÍ ROSTLINY – 
NAHOSEMENNÉ 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák: 

 uvede vývojově pokročilé znaky krytosemenných a 
svá tvrzení doloží na konkrétních příkladech 

  porovná charakteristické znaky jednoděložných a 
dvouděložných rostlin a svá tvrzení doloží na kon-
krétních příkladech 

 charakterizuje důležité čeledi krytosemenných rostlin 
z hlediska stavby rostliny, obývaných biotopů, roz-
množovací strategie 

 uvede a rozpozná důležité zástupce jednotlivých če-
ledí 

VYŠŠÍ ROSTLINY –  
KRYTOSEMENNÉ   

 charakteristické znaky 
jednoděložných a dvou-
děložných rostlin 

 systém dvouděložných 
rostlin 

 systém jednoděložných  
rostlin 

 
 

 

Žák: 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedo-
vaté houby s plodnicemi a porovná je 
podle charakteristických znaků 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a je-
jich význam v ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 

 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníku 

Žák: 

 porovná buňku houby s buňkou rostlinnou i živočiš-
nou 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 

 charakterizuje stavbu houby 

 objasní hospodářský význam mikroskopických hub 

 charakterizuje důležité skupiny hub a uvede příklady 
zástupců 

 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku 

BIOLOGIE HUB 

 buňka houby 

 výživa houby 

 stavba houbové stélky 

 rozmnožování 

 ekologický význam hub 

 symbióza 

 systém hub 

 lišejníky 

 otravy houbami 

LP  
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 
 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 orientuje se v základních vývo-
jových stupních fylogeneze 
člověka 

 

Žák: 

 zařadí člověka do zoologického systému  

 rozliší pojmy ontogeneze a fylogeneze 

 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

PŮVOD A VÝVOJ  
ČLOVĚKA 
 
 

Návštěva Hrdličkova muzea 
 

Žák: 

 určí polohu a objasní stavbu a 
funkci orgánů  a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy 

 rozlišuje příčiny, případně pří-
znaky běžných nemocí a uplat-
ňuje zásady jejich prevence a 
léčby 

 aplikuje předlékařskou první 
pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Žák: 

 rozliší hlavní typy pojivové tkáně, charakterizuje 
je z hlediska stavby, fyzikálních vlastností, funkce, 
schopnosti regenerace 

 uvede příznaky a příčiny běžných onemocnění 
kostí a uplatňuje zásady jejich prevence 

 popíše vnější i vnitřní stavbu kosti 

 popíše různé typy spojení kostí 

 v základních rysech popíše osovou kostru i kostru 
končetin, vysvětlí funkce jednotlivých částí kostry 
a porovná ji s kostrou ostatních savců 

 rozliší tři typy svaloviny z hlediska stavby, funkce 
a inervace 

OPĚRNÁ A POHYBOVÁ  
SOUSTAVA 
 
 

VZ  

 
 

 

Žák: 

 vysvětlí pojem homeostáza a význam tohoto jevu 
pro organismus 

 objasní základní funkce krve 

 popíše složení krve  

 uvede příčiny a příznaky onemocnění krve a 
uplatňuje zásady jejich prevence 

TĚLNÍ TEKUTINY 
 
 

VZ  

Ch 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
 

Žák: 

 porovná oběhovou soustavu člověka a ostatních živočichů 

 rozliší stavbu a vlastnosti tří druhů cév 

 popíše základní schéma oběhu krve 

 uvede příklady onemocnění cév, jejich příčiny a příznaky 

 popíše stavbu a činnost srdce 

 uvede příčiny a příznaky onemocnění cévní soustavy a 
uplatňuje zásady jejich prevence 

 popíše hlavní funkce mízní soustavy 

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
 
 
 

VZ  

 
 

Žák: 

 porovná dýchací orgány a způsob výměny plynů s vnějším 
prostředím u  člověka a u ostatních živočichů  

 popíše stavbu dýchacích cest a plic 

 uvede příčiny a příznaky onemocnění dýchací soustavy a 
uplatňuje zásady jejich prevence 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 
 
 

Ch  

Žák: 

 dává do souvislostí 
složení stravy a způ-
sob stravování 
s rozvojem civilizač-
ních nemocí a 
v rámci svých mož-
ností a zkušeností 
uplatňuje zdravé stra-
vovací návyky 
 

 

Žák: 

 porovná trávicí soustavu člověka a ostatních živočichů 

 objasní proces trávení a vstřebávání 

 popíše stavbu jednotlivých částí trávicí trubice, jejich umís-
tění, funkci 

 vysvětlí, jak probíhá trávení tří hlavních druhů živin 

 uvede příčiny a příznaky onemocnění žaludku a střev a 
uplatňuje zásady jejich prevence 

 objasní základní funkce jater 

 uvede příčiny a příznaky onemocnění jater 

 diskutuje význam a poměrné zastoupení základních živin, 
vitamínů a vlákniny v potravě 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 
 
 

Ch  
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
 

Žák: 

 porovná vylučování člověka a ostatních  
obratlovců 

 popíše stavbu ledviny a nefronu 

 objasní základní pochody v ledvině a význam 
ledviny pro regulaci objemu tělních tekutin 

 uvede příčiny a příznaky onemocnění vylučo-
vací soustavy a uplatňuje zásady jejich pre-
vence 

 popíše stavbu kůže 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA,  
KŮŽE, TERMOREGULACE 
 
 

Ch 

Žák: 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím;vysvětlí vztah mezi uspokojo-
váním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 

 uplatňuje osvojené preventivní způso-
by rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří 
se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

 

Žák: 

 porovná nervovou soustavu člověka a ostat-
ních živočichů 

 popíše a zakreslí základní funkční jednotku 
nervové soustavy 

 popíše jednoduchý nervový obvod 

 vysvětlí rozdíl mezi podmíněným a nepodmí-
něným reflexem 

 popíše stavbu a funkci míchy a základních 
částí mozku 

 uvede příznaky a příčiny nejčastějších one-
mocnění nervové soustavy a uplatňuje zásady 
jejich prevence 

NERVOVÁ SOUSTAVA 
 
 

VZ 
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 dává do souvislostí zdravotní a psycho-
sociální 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 po-
třeby vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

Žák: 

 objasní význam hormonální regulace orga-
nismu 

 charakterizuje stavbu a funkci žláz s vnitřní 
sekrecí 

 uvede příčiny a příznaky hormonálních one-
mocnění  a uplatňuje zásady jejich prevence 

 

HORMONÁLNÍ  
REGULACE 
 
 

 

 
 

Žák: 

 porovná smyslové orgány člověka a ostatních 
živočichů 

 uvede hlavní typy receptorů a objasní jejich 
funkci 

 popíše stavbu a funkci jednotlivých smyslo-
vých orgánů, diskutuje jejich význam 

 porovná a vysvětlí příčiny nejčastějších očních 
vad a uplatňuje zásady prevence 

SMYSLOVÉ ORGÁNY 
 
 

F 

Žák: 

 v souvislosti se zdravím, etikou, morál-
kou a životními cíli mladých lidí přijímá 
odpovědnost ze bezpečné sexuální 
chování 

 optimálně reaguje na fyziologické změ-
ny v období dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví  

 

Žák: 

 objasní výhody a nevýhody pohlavního roz-
množování 

 popíše a charakterizuje funkci pohlavních or-
gánů muže a ženy 

 vysvětlí pojem druhotné pohlavní znaky a 
porovná je s ostatními živočichy 

 vysvětlí a popíše průběh ovulačního a men-
struačního cyklu 

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVOJ 

JEDINCE 
 
 

VZ  
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5.11 BIOLOGIE (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  orientuje se v možnostech prevence před se-
xuálně přenosnými chorobami 

 diskutuje výhody a nevýhody různých anti-
koncepčních metod 

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVOJ 

JEDINCE (pokračování) 
 

 

Žák: 

 objasní vznik a vývin nového jedince 
od narození po stáří 

Žák: 

 rozlišuje hlavní období lidského života 

 vysvětlí, k jakým změnám dochází 
v organismu muže a ženy v pubertě 

OBDOBÍ LIDSKÉHO  
ŽIVOTA 
 
 

VZ  

 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 odliší živé soustavy od neživých na 
základě jejich charakteristických vlast-
ností 

 porovná významné hypotézy o vzniku 
a evoluci živých soustav na zemi 

 odvodí hierarchii recentních orga-
nismů ze znalostí o jejich evoluci 

Žák: 

 na základě charakteristických vlastností rozpozná živé 
soustavy od neživých  

 popíše chemické složení živých soustav a objasní vý-
jimečný význam vody pro život 
 

OBECNÁ BIOLOGIE 

 obecné vlastnosti živých 
soustav 

 chemické složení živých 
soustav 

 vznik a vývoj živých sou-
stav, evoluce 

 

Biologie prima 
Chemie  

Žák: 

 objasní stavbu a funkci struktur-
ních složek a životní projevy pro-
karyontních a eukaryotních buněk 

 vysvětlí význam diferenciace a spe-
cializace buněk pro mnohobuněčné 
organismy 
 

Žák: 

 na základě charakteristických vlastností popíše rozdíly 
mezi buňkou prokaryotní a eukaryotní 

 popíše strukturu jednotlivých buněčných organel a 
objasní jejich funkci 

 rozliší dle stavby buňku hub, buňku rostlinnou a ži-
vočišnou, objasní jejich odlišné metabolismy  

 rozliší princip a význam a jednotlivé fáze meiotického 
a mitotického dělení 

 popíše jednotlivé fáze buněčného cyklu 

BUŇKA, FYZIOLOGIE BUŇKY 

 struktura buněk 

 stavba prokaryotní buňky  

 stavba eukaryotní buňky 

 stavba a funkce jednotli-
vých buněčných organel 

 buněčné dělení (mitóza, 
meióza) 

 buněčný cyklus 

Biologie prima 
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 uvede význam diferenciace a specializace buněk  diferenciace buněk 
Žák: 

 charakterizuje bakterie z ekologického, 
zdravotnického a hospodářského hle-
diska 

 zhodnotí způsoby ochrany proti bak-
teriálním onemocněním a metody je-
jich léčby 

Žák: 

 charakterizuje prokaryotní organismy z evolučního hledis-
ka 

  popíše stavbu prokaryotní buňky, uvede rozdíly mezi jed-
notlivými typy prokaryontních organismů v závislosti na 
typu metabolismu 

 charakterizuje sinice a objasní jejich význam v přírodě 

 popíše stavbu a životní nároky bakterií, jejich pozitivní i 
negativní vliv na přírodu a zdraví člověka 

PROKARYOTA 

 prokaryotní buňka 

 stavba a funkce bakterií 

 stavba a funkce sinic 

Biologie prima 
VZ – bakteriální one-
mocnění, očkování 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 charakterizuje viry jako nebuněčné 
organismy 

 zhodnotí způsoby ochrany proti 
virovým onemocněním a metody 
jejich léčby 

 zhodnotí pozitivní a negativní vý-
znam virů 

Žák: 

 popíše stavbu viru 

 diskutuje nezařaditelnost virů mezi živé organismy 

 charakterizuje rozmnožovací strategie virů a jejich 
výjimečnost z  molekulárně genetického hlediska 

 zhodnotí rizika a možnosti nákazy virovým onemoc-
něním 

BIOLOGIE VIRŮ 

 stavba a funkce virů 

 virová onemocnění 

Bi –prima 
VZ – virová one-
mocnění, prevence, 
očkování 

Žák: 

 pozná a pojmenuje (s možným vy-
užitím různých informačních zdro-
jů) významné zástupce hub a lišej-
níků 

 posoudí ekologický, zdravotnický a 
hospodářský význam hub a lišejní-
ků 

Žák: 

 popíše stavbu těla hub a lišejníků 

 roztřídí významné zástupce hub do základních sys-
tematických skupin  

 popíše stavbu buňky hub 

 uvede pozitivní i negativní význam hub pro přírodu a 
člověka 

 charakterizuje možné ekologické vazby hub a ostat-
ních organismů  

BIOLOGIE HUB 

 stavba a funkce hub 

 stavba a funkce lišejníků 

 

Žák: 

 využívá znalosti o genetických zá-
konitostech pro pochopení rozma-
nitosti organismů 

Žák: 

 charakterizuje jednotlivé typy nukleových kyselin, po-
rovná jejich stavbu a funkci 

 popíše mechanismus replikace dna, transkripce, 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A 

GENETIKA 

 molekulární a buněčné 
základy dědičnosti 

Chemie - sexta 
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 analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti genetiky v běžném životě 

translace a proteosyntézy 

 správně používá základní genetické pojmy 

 využívá znalosti mendelových zákonů k řešení kon-
krétních příkladů 

 diskutuje problematiku studia genetiky člověka, její 
zvláštnosti, význam a využití genetického poradenství 

 vysvětlí, v čem spočívá chromozomová determinace 
pohlaví 

 dědičnost a proměnlivost, 
Mendelovy zákony, geno-
vé interakce, polygenní 
dědičnost, genová vazba 

 genetika člověka 

 genetika populací 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák: 

 vysvětlí, čím se zabývá populační genetika a v čem se 
liší od jednotlivých genetických disciplín 

 popíše vznik a význam jednotlivých typů mutací 

  

    

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 
funkci rostlinných orgánů 

 porovná společné a rozdílné vlast-
nosti stélkatých a cévnatých rostlin 

Žák: 

 porovná stavbu a funkci jednotlivých typů pletiv 

 popíše stavbu a funkci vegetativních a generativních 
orgánů 

 zhodnotí význam jednotlivých orgánů pro rostlinu a 
člověka 

OBECNÁ BOTANIKA 

 morfologie a anatomie 
rostlin (pletiva, vegetativ-
ní, generativní orgány) 

Biologie - tercie 

Žák: 

 objasní princip životních cyklů a 
způsoby rozmnožování rostlin 

 zhodnotí rostliny jako primární 
producenty biomasy a možnosti 
využití rostlin v různých odvětvích 
lidské činnosti 

 posoudí vliv životních podmínek 
na stavbu a funkci rostlinného těla 

Žák: 

 popíše význam a mechanismus anabolických i kata-
bolických dějů v rostlinném těle 

 porovná jednotlivé typy aktivních a pasivních pohybů 
rostlin 

 popíše děje související s příjmem a pohybem vody 
v těle rostliny 

 porovná životní cykly a způsoby rozmnožování růz-
ných skupin rostlin 

FYZIOLOGIE ROSTLIN 

 fotosyntéza 

 dýchání 

 pohyby rostlin 

 vodní režim rostlin 

 rozmnožování  

Chemie - sexta 



 387 

Žák: 

 popíše evoluci a adaptaci jednotli-
vých orgánových soustav 

 objasní principy základních způ-
sobů rozmnožování a vývoj živoči-
chů 

 podle předloženého schématu po-
píše a vysvětlí evoluci člověka 

 využívá znalosti o orgánových sou-
stavách pro pochopení vztahů mezi 
procesy probíhajícími v lidském tě-
le 

 
 

Žák: 

 porovná hlavní typy orgánových soustav, jejich fylo-
genezi, fyziologii a anatomii 

 popíše významné evoluční linie živočichů 

 spojuje poznatky o fungování jednotlivých orgáno-
vých soustav do logických souvislostí 

 na základě znalostí fyziologie a biochemie lidského 
těla objasňuje principy zdravé životosprávy, orientuje 
se v základních onemocněních člověka a uvědomuje 
si rizikové faktory vzniku civilizačních chorob 

MORFOLOGIE,  FYZIOLOGIE 

A EVOLUCE  ŽIVOČICHŮ A 

ČLOVĚKA 

 morfologie a anatomie 
živočichů a člověka 

 fyziologie živočichů a člo-
věka (opěrná a pohybová 
soustava, soustavy látkové 
přeměny, soustavy regu-
lační, soustavy rozmnožo-
vací) 

 evoluce živočichů a člově-
ka 

Chemie – sexta 
VZ – prevence 
onemocnění 
Biologie – sekunda, 
tercie, kvarta 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory ovlivňu-
jící jej v pozitivním a negativním 
směru 

   

Žák: 

 charakterizuje základní typy chová-
ní živočichů 
 

Žák: 

 porovná a charakterizuje jednotlivé typy chování, je-
jich význam 

ETOLOGIE 

 chování živočichů 

biologie - tercie 

Žák: 

 charakterizuje protista 
z ekologického, zdravotnického a 
hospodářského hlediska 

 

Žák: 

 diskutuje význam zařazení některých organismů do 
říše protista 

 zhodnotí protista ze zdravotního hlediska 

 diskutuje pozitivní a negativní význam protist pro 
člověka a přírodu 

 popíše významné skupiny protist, jejich životní náro-
ky 

BIOLOGIE PROTIST 

 stavba a funkce protist  

biologie – sekunda, 
tercie 
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Žák: 

 používá správně základní ekologic-
ké pojmy 

 objasňuje základní ekologické 
vztahy 

 zhodnotí problematiku ohrožených 
živočišných druhů a možnosti je-
jich ochrany 

 posoudí význam živočichů 
v přírodě a v různých odvětvích 
lidské činnosti 

 

Žák: 

 na konkrétních příkladech porovná typy ekologických 
vztahů 

 vysvětlí a správně používá základní pojmy používané 
v ekologii 

 objasní význam variability živých organismů 

 diskutuje globální i regionální ekologické problémy a 
zaujímá stanoviska podložená vědeckými fakty 

EKOLOGIE 

 základní ekologické pojmy 

 podmínky života 

 biosféra a její členění 

 živočichové a prostředí 

 rostliny a prostředí 
 

Bi – prima, sekunda, 
tercie 
 
většinu výstupů spl-
ňuje přírodovědný 
terénní kurz 
 

 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 

 zhodnotí problematiku ohrožených 
rostlinných druhů a možnosti jejich 
ochrany 

 charakterizuje pozitivní a negativní 
působení živočišných druhů na lid-
skou populaci 

Žák: 
 

  

Žák: 

 charakterizuje hlavní taxonomické 
jednotky živočichů a jejich vý-
znamné zástupce 

 pozná a pojmenuje (s možným vy-
užitím různých informačních zdro-
jů) významné živočišné druhy a 
uvede jejich ekologické nároky 

 pozná a pojmenuje (s možným vy-
užitím různých informačních zdro-
jů) významné rostlinné druhy a 
uvede jejich ekologické nároky 

Žák: 

 charakterizuje hlavní taxonomické skupiny rostlin a 
živočichů 

 významné zástupce rozpozná a zařadí do taxonomic-
kých skupin 

 porovná morfologické vlastnosti hlavních taxono-
mických skupin a jejich životní nároky 

 uvede hospodářský význam důležitých zástupců 

SYSTÉM ROSTLIN A ŽIVOČI-

CHŮ 

 nižší rostliny 

 vyšší rostliny 

 bezobratlí 

 obratlovci 

Bi – sekunda, tercie 
 
Většinu výstupů 
splňuje přírodověd-
ný terénní kurz (en-
viromentální výcho-
va – Regiony a ČR) 
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5.12 ZEMĚPIS 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO 
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Zeměpis v primě až kvartě obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP ZV, ze vzdě-
lávacího oboru Zeměpis v RVP ZV a z části tematického celku Neživá příroda ze vzdělávacího oboru Biologie z RVP ZV. 
Vyučovací předmět Zeměpis v kvintě a sextě obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, ze vzdělá-
vacího oboru Geografie v RVP GV a Geologie v RVP GV. Ve všech ročnících integruje rovněž tematické okruhy průřezo-
vých témat: Enviromentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. Zeměpis se realizuje rovněž v úzké koordinaci 
s ostatními vyučovacími předměty, s nimiž integruje některá související témata (Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Základy 
společenských věd, Výtvarná výchova). Tento komplexní přístup zeměpisu naučí žáka pracovat v širším okruhu vzájemných 
tematických souvislostí a s více zdroji informací. Součástí výuky je Přírodovědný kurz I., který je ze zeměpisného hlediska 
zaměřen na praktickou kartografii, a Přírodovědný kurz II., kde je zeměpis zastoupen geologickou náplní. 

Výuka zeměpisu pomáhá žákům porozumět mnoha jevům a procesům probíhajícím v krajinné sféře. Pomáhá jim vyhledávat 
vztahy a souvislosti mezi jevy a procesy v krajině. Vede žáky k získávání poznatků o jednotlivých oblastech světa a 
k porovnávání těchto oblastí. 

Učivo zeměpisu je určeno k trvalému osvojení a nezatěžuje žáky zejména číselnými podrobnostmi. Ty zde souží zejména pro 
porovnávání a vyvozování různých závěrů. Výuka zeměpisu podchycuje a rozvíjí zájem o současné a historické dění 
v různých částech světa. Výuka podporuje rozvoj samostatného a kritického myšlení. Umožňuje žákům orientovat se 
v současném světě a v problémech současného lidstva, umožňuje uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpověnost za kva-
litu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. 

Časová dotace předmětu 
Prima 2 hodiny týdně  
Sekunda 2 hodiny týdně  
Tercie 2 hodiny týdně (disponibilní hodiny) 
 Přírodovědný kurz I. 
Kvarta 2 hodiny týdně (disponibilní hodiny) 
Kvinta 2 hodiny týdně 
Sexta 3 hodiny týdně 
 Přírodovědný kurz II. 

Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se používají zejména tyto formy výuky: výkladové hodiny propojené diskuzemi a debata-
mi, skupinová výuka, projekty, hodiny s problémově pojatou výukou, terénní výuka, besedy a jiné. 

Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPV a to dle jejich specifických poruch. Individuálně se přistupuje i 
k hodnocení těchto žáků, přičemž je kladen důraz především na jejich snahu a ochotu pracovat a zlepšovat své schopnosti. 
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Nadaní žáci jsou úkolováni rozšiřujícím učivem a zapojováni do různých soutěží. 

Vyučovací předmět Zeměpis využívá ve většině případů samostatnou odbornou multimediální učebnu.   
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 
 
PŘÍNOS ZEMĚPISU 

K UTVÁŘENÍ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ 
 

Kompetence k učení 
Učitel 

 zadává žákům referáty, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí zeměpisné informace a data 
v různých informačních zdrojích (na internetu, v televizi, v encyklopediích a časopisech; 

 získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích 
mezi přírodním a společenským prostředím, mezi přírodou a působením člověka; 

 klade žákům problémové otázky vztažené k vyhledávání příčin jevů a procesů v krajinné sféře a k vyhledávání souvislostí 
mezi nimi, pomáhá hledat jejich řešení; 

 předvádí manipulaci s orientačními a topografickými pomůckami (kompas, buzola), s globusem, plány, mapami, atlasy, 
jízdními řády, grafy a se statistickými daty. 

 kontroluje výsledky pozorování,zkoumání a požaduje, aby je žáci samostatně hodnotili a porovnali se svými dosavadními 
zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi a formulovali patřičné závěry. 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 vytváří s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností hypotézy k problému či úkolu, žáci je 
ověřují praktickou činností, kladou otázky s geografickou tematikou a objevují problémy s tím související, řeší problémy 
na úrovni svých znalostí, ověřují správnost řešení problémů, odpovídají na geografické otázky; 

 usiluje se svými žáka o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků geografických objektů, jevů a 
procesů, vyvozují společně patřičné závěry; 

 pojmenuje podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské sféry, žáci o nich diskutují a usilují o 
vhodné způsoby řešení problémů, nenechají se odradit počátečními nezdary, sledují a hodnotí vlastní pokrok při 
zdolávání problémů. 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyžaduje na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problém či vlastních názorů na konkrétní témata přírodního a 
společenského prostředí, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní názory, formulují 
vlastní rozhodnutí a uplatňují v jednání své názory, využívají dostupné informační a komunikační prostředky, učí se 
výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích; 

 konzultuje názory svých žáků, vede je ke vhodné argumentaci, společně spolupracují na řešení problémů a úloh; 

 uskutečňuje a vede s žáky řízený dialog, žáci vyjadřují své myšlenky a názory v logických postupných krocích. 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PŘÍNOS ZEMĚPISU 

K UTVÁŘENÍ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ 
(pokračování) 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 rozděluje pracovní úkoly ve skupině, žáci přijímají svoji roli a ztotožňují se s ní, spolupracují při skupinové práci, vytvářejí 
si pozitivní vztah k práci, odpovědnému přístupu k práci své i druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti, 
přijímají, diskutují a usměrňují názory druhých; 

 hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců, navozuje sebekritiku, žáci chápou potřebu efektivní spolupráce. 

Kompetence občanské 
Učitel 

 uvádí, vysvětluje, objasňuje a zdůvodňuje žákům na konkrétních příkladech nutnost ochrany přírodního a životního 
prostředí, žáci se zajímají o prostředí v němž žijí, oceňují krásy přírody a historických a kulturních objektů, pociťují 
občanskou zodpovědnost za zachování životního prostředí a udržitelného života pro budoucí generace, chápou významy 
přírodních a společenských hodnot, vystupují aktivně a prakticky v jejich zájmu; 

 učí své žáky praktické bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu a v urbanizované krajině, chování a ochraně za 
mimořádných událostí, žáci uplatňují osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním a veřejném životě; 

 prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují 
demokratické přístupy v řešení společenských problémů, žáci poznávají tradice, zvyky a kultury lidí v jednotlivých 
světadílech a oblastech. 

Kompetence kulturní 
Učitel 

 dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich používání v učebnách i 
v terénní výuce, na dodržování stanovených a vymezených pravidel pracovních činností, žáci uplatňují osvojené 
dovednosti i vědomosti a návyky v osobním a veřejném životě; 

 informuje své žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních technologií, které mají úzký 
vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, k cestování, k rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, diskutuje o 
nich s žáky, žáci uplatňují osvojené vědomosti ve svém profesním životě; 

 hodnotí kladně svědomitou a systematickou práci žáků. 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KONKRETIZACE  
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VE 

VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU 

Osobnostní a sociální výchova 
Přínos předmětu: 

 spoluvytváří obecnosti týkající se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích; 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (aktivity při skupinové práci); 

 spoluutváří a rozvíjí základní dovednosti pro týmovou spolupráci 

Výchova demokratického občana 
Přínos předmětu: 

 podporuje aktivity vedoucí k respektování zásad slušnosti, tolerance, odpovědnosti, dodržování principu demokracie 
v občanském životě; 

 respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti (lidé na Zemi – rasy, náboženství, jazyky); 

 rozvíjí a podporuje komunikační, formulační schopnosti a dovednosti (pobyt ve volné přírodě, cestování, turistika); 

 vede k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším (pobyt ve volné přírodě, cestování, turistiky) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Přínos předmětu: 

 vede k orientaci na mapě dnešního světa; 

 směřuje k orientaci pro chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě; 

 seznamuje s příčinami a důsledky globálních problémů lidstva; 

 napomáhá vytvářet představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce; 

 vytváří poznatky a dovednosti k přípravě zájezdu s cestovní kanceláří 

Multikulturní výchova 
Přínos předmětu: 

 seznamuje s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, spoluvytváří předpoklady k uvědomování si vlastních 
kulturních zvyků, tradic a hodnot, podporuje utváření pozitivních mezilidských vztah (spolupráce, tolerance); 

 poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na 
Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, rasismus); 

 ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KONKRETIZACE  
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VE 

VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU 
(pokračování) 

Environmentální výchova 
Přínos předmětu: 

 podporuje realizaci konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí, poznávání významů a rolí různých 
profesí ve vztahu k životnímu prostředí; 

 vede k uvědomování podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živené pohromy, lidská činnost); 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých oblastech světa 
(světadíly a oceány, regiony světadílů); 

 vede k angažování k ochranně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví 
(ochrana přírody ve všech úrovních, ochrana planety. Zásady správného chování v přírodě) 

Mediální výchova 
Přínos předmětu: 

 spoluvytváří předpoklady ke kritickému vnímání mediálních sdělení, k přiměřené analýze mediálních prostředků jako 
zdrojů geografických dat a informací; 

 vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a časopisy; 

 rozvíjí dovednosti při práci s internetem; 

 vede ke kritickému přebírání všech získaných informací 
 
PRIMA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Žák 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geo-
graf. informace a zdroje dat 
z dostupných kartograf. produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statis-
tických a dalších informačních zdrojů 

Žák 

 na základě zdrojů dat sestaví tabulku, graf či 
jednoduchou tematickou mapku 

Kartografie 
Atmosféra 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova (INT) 

 vyvozuje a interpretuje závěry získané 
z informačních zdrojů 

Kartografie 
Evropa 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova (INT) 

PT:Mediální výchova (INT) 

Počítače: práce s internetem 

 používá s porozuměním základní ge-
ografickou, topografickou a kartogra-
fickou terminologii 

 vypočítá skutečné vzdálenosti na zem. po-
vrchu či vzdálenosti na mapě s pomocí mě-
řítek map a glóbů 

Kartografie Ma: poměr (sekunda) 

Ma: převody jednotek (prima) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  vysvětluje a používá při praktických 
činnostech pojmy: globus, mapa, atlas, 
obsah a měřítko mapy, vysvětlivky 
mapy, rovnoběžky, poledníky, země-
pisná šířka a délka, výškopis, vrstevni-
ce, kóta, azimut, jazyk mapy zkreslení 
mapy, druhy map, podle různých hle-
disek třídění,… 

Kartografie Ma: úhel (prima) 

  vyhledá v atlasech s pomocí rejstříku 
neznámé místo 

Kartografie  

  používá v praktických situacích zna-
losti o rovnoběžkách a polednících 

Kartografie PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

  používá v praktických situacích ze-
měpisné souřadnice 

Kartografie PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

  určuje zeměpisnou polohu konkrét-
ních míst na Zemi pomocí zeměpis-
ných souřadnic 

Kartografie Ma: úhel (prima) 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a proce-
sy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákoni-
tosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi pod-
statnými prostorovými složkami v krajině 

 posoudí zkreslení na konkrétní mapě Kartografie  

  porovná zkreslení na různých mapách Kartografie  

  vyvodí geografické poznatky na zá-
kladě porovnání různých map téhož 
území, ale různého tematického obsa-
hu  

Kartografie 
Evropa 

PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  porovná obsahy topografických map 
téhož území, ale rozdílného měřítka a 
zdůvodní jejich rozdílnost 

Kartografie PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

  provede orientaci mapy v krajině 
vzhledem ke světovým stranám 

Kartografie PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a mentální mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, 
pro vytváření postojů k okolnímu světu 

 načrtne vlastní plán, schematickou 
mapu situace v krajině 

 PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy slu-
neční soustavy 

 vysvětlí a používá při praktických čin-
nostech pojmy: vesmír, galaxie, kos-
mická tělesa, hvězda, planeta, kometa, 
gravitace, světelný rok, astronomická 
jednotka 

Vesmír a sluneční soustava  

  popíše tvar, velikost, vlastnosti (teplo-
ta, složení, pohyby) Země 

Země a její pohyby 
Litosféra 

 

  popíše polohu Země v Galaxii a ve 
sluneční soustavě 

Vesmír a sluneční soustava  

  porovná vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy 

Vesmír a sluneční soustava  

  popisuje, jak dochází k zatmění Slun-
ce a Měsíce 

Vesmír a sluneční soustava  

  zdůvodní, proč k zatmění Slunce a 
Měsíce nedochází 1x měsíčně 

Vesmír a sluneční soustava  

  popíše a vysvětlí vliv Měsíce a Slunce 
na Zemi 

Hydrosféra 
Atmosféra 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  objasní význam výzkumu vesmíru pro lidstvo Vesmír a sluneční soustava  

  zjistí nejvýznamnější mezníky výzkumu vesmíru a 
sluneční soustavy 

Vesmír a sluneční soustava  

 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohy-
bů Země na život lidí a organismů 

 analyzuje a popisuje pohyby Země Země a její pohyby  

  vyhledá a uvede praktické důkazy o tvaru Země Země a její pohyby  

  vysvětlí a používá s porozuměním pojmy: světový 
čas, rotace, oběh Země okolo Slunce, pásmový čas, 
smluvený čas, datová hranice, přísluní, odsluní, slu-
novrat, rovnodennost, zemská osa, letní čas, přestup-
ný rok 

Země a její pohyby  

  posoudí vliv sklonu zemské osy na množství sluneč-
ního záření dopadajícího na různé oblasti Země 

Země a její pohyby  

  vysvětlí rozdíl mezi místním a pásmovým časem Země a její pohyby  

  posoudí vliv a potřebu zavedení časových pásem pro 
život na Zemi 

Země a její pohyby  

  s pomocí tematické mapy určí pásmový čas a datum 
v konkrétní lokalitě 

Země a její pohyby Ma: celá čísla 
(prima) 

  vyjádří principy fungování pohybů Země 
v praktických příkladech 

Země a její pohyby  

  s pomocí obrázků zdůvodní rozdílnou délku dne a 
noci na různých místech Země 

Země a její pohyby  

  porovná vliv rozdílného množství slunečního záření 
během roku na různých místech na Zemi 

Země a její pohyby  

  zdůvodní potřebu přestupného roku Země a její pohyby  

  rozliší přestupné roky od nepřestupných Země a její pohyby Ma: dělitelnost 
(prima) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rozlišuje a porovnává složky 
a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a pod-
míněnost 

 vysvětlí a používá s porozuměním základní fyzicko-
geografické pojmy 

Litosféra 
Atmosféra 
Hydrosféra 
Pedosféra 
Biosféra 

 

  rozlišuje jednotlivé složky přírodní sféry Litosféra 
Atmosféra 
Hydrosféra 
Pedosféra 
Biosféra 

 

  objevuje souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi 
jednotlivými složkami přírodní sféry 

Litosféra 
Atmosféra 
Hydrosféra 
Pedosféra 
Biosféra 

 

  popíše klimadiagram a lokalizuje jej do příslušného 
podnebného pásu 

Atmosféra 
Evropa 

 

  porovná rozdílnost podnebí v různých částech světa Atmosféra 
Evropa 

PT: Objevujeme Evropu a 
svět (INT) 

  zdůvodní zvláštnosti podnebí hlavních klimatických 
oblastí světa a posoudí jejich vliv na život 

Atmosféra 
Evropa 

PT:Multikulturní výchova 
(INT) 

  znázorní planetární cirkulaci atmosféry Atmosféra  

  popíše vznik, charakter a působení pravidelných větrů 
a monzunů 

Atmosféra 
Evropa 

PT: Objevujeme Evropu a 
svět (INT) 

Fy: teplota, tlak (prima) 

  popíše princip skleníkového efektu a objasní jeho vliv 
na život na Zemi, zdůvodní příčiny a důsledky jeho 
zesilování 

Atmosféra Che: skleníkový efekt 
(sekunda) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  popíše počasí konkrétního dne Atmosféra PT: Mediální výchova(INT) 

  z tematické mapky vyvodí předpověď počasí Atmosféra 
Evropa 

 

  analyzuje pohyby litosférických desek Litosféra  

  vyhledá na tematické mapě konkrétní současné pohyby desek 
a jejich projevy na zemském povrchu 

Litosféra 
Evropa 

PT: Objevujeme Evropu a 
svět (INT) 

  rozezná, pojmenuje a klasifikuje základní tvary georeliéfu Litosféra 
Evropa 

 

  porovná vertikální členitost různých oblastí světa (pevnina, 
oceán) 

Litosféra 
Evropa 

PT: Evropa a svět nás zajímá 
(INT) 

  rozliší 2 základní typy zvětrávání a vyvodí, které procesy kra-
jinné sféry se na něm podílejí 

Litosféra  

  objasní příčiny a důsledky pohybu mořské vody Hydrosféra  

  zhodnotí vlastnosti mořské vody v různých oblastech světa Hydrosféra  

  analyzuje pohyby mořské vody a jejich využití v praktickém 
životě 

Hydrosféra 
Evropa 

Fy: síla 

  lokalizuje nejvýznamnější vodní toky, jezera, vodní nádrže, 
moře a zálivy 

Hydrosféra 
Evropa 

PT: Objevujeme Evropu a 
svět (INT) 

  zhodnotí vliv stavby vodních nádrží na životní prostředí Hydrosféra PT: Enviromentální výchova 
(INT) 

  uvede příklady využití vodních nádrží na konkrétních příkla-
dech 

Hydrosféra 
Evropa 

 

  uvede a vysvětí základní charakteristiky vodních toků Hydrosféra 
Evropa 

 

  odvodí vliv podnebí na režim odtoku řeky Hydrosféra 
Evropa 

 

  porovná vlastnosti měkké a tvrdé vody Hydrosféra  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  na konkrétních příkladech klasifikuje jezera z hlediska 
jejich vzniku 

Hydrosféra 
Evropa 

 

  posoudí a uvede na příkladech vliv člověka na rozšíření 
rostlinstva a živočišstva 

Biosféra 
Evropa 

PT: Enviromentální vý-
chova (INT) 

Bi (prima) 

  posoudí výhody a nevýhody života člověka 
v konkrétních přírodních podmínkách 

Biosféra 
Evropa 

PT: Multikulturní vý-
chova (INT) 

  zařadí obrázek krajiny do přírodní zóny Biosféra 
Evropa 

PT: Ekosystémy (INT) 

  určí základní znaky přírodních podmínek v konkrétní 
oblasti 

Biosféra 
Evropa 

PT: Evropa a svět nás 
zajímá (INT) 

PT: Ekosystémy (INT) 

  popíše fungování a vzájemnou provázanost složek pří-
rodního prostředí v konkrétní přírodní zóně 

Biosféra 
Evropa 

PT: Ekosystémy (INT) 

  posoudí proměny přírodní oblasti vlivem člověka Biosféra 
Evropa 

PT: Enviromentální vý-
chova (INT) 

 porovná působení vnitřních a 
vnějších procesů v přírodní sféře 
a jejich vliv na lidskou společnost 

 objasňuje vývoj pevnin a oceánů, vznik vrásných a ker-
ných pohoří, sopečnou činnost, zemětřesení 

Litosféra 
Evropa 

 

  posoudí vliv vnitřních procesů na lidskou společnost Litosféra 
Evropa 

 

  vymezí oblasti světa, kde k jednotlivým vnitřním proce-
sům dochází 

Litosféra 
Evropa 

PT: Objevujeme Evropu 
a svět (INT) 

  porovná působení vnitřních a vnějších činitelů na geo-
reliéf 

Litosféra 
Evropa 

 

  analyzuje vnější procesy v přírodní sféře podle činitele, 
který je způsobuje 

Litosféra 
Evropa 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  rozpozná na tvarech reliéfu činitele, které se podílely 
na jejich vzniku 

Litosféra 
Evropa 

 

  na příkladech zhodnotí příčiny a důsledky katastrof 
na přírodu a život lidí 

Evropa PT: Multikulturní vý-
chova (INT) 

NEŽIVÁ PŘÍRODA (Z OBORU BIOLOGIE Z RVP ZV) 

 uvede na základě pozorování význam 
vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi 

 posoudí vliv atmosféry pro život na Zemi Atmosféra PT:Enviromentání 
výchova (INT) 

  posoudí vliv počasí pro život na Zemi Atmosféra 
Evropa 

 

  posoudí vliv změn podnebí pro život na Zemi Atmosféra 
Evropa 

PT:Enviromentání 
výchova (INT) 

 porovná význam půdotvorných čini-
telů pro vznik půdy, rozlišuje půdní 
typy a druhy v přírodě 

 uvede základní složení půdy Pedosféra  

  klasifikuje půdy z hlediska půdních druhů a typů Pedosféra  

  vyvodí základní vlastnosti půdních druhů a posoudí 
jejich význam pro zemědělství 

Pedosféra  

  objasní vliv horizontální pásmovitosti a vertikální 
stupňovitosti na rozmístění půdních typů, rostlinstva 
a živočišstva na Zemi 

Pedosféra 
Biosféra 
Evropa 

Bi (prima) 

  vysvětlí vlastnosti a půdní profil základních půdních 
typů v závislosti na vegetaci 

Pedosféra 
Biosféra 

 

  vysvětlí způsoby zvyšování úrodnosti půdy Pedosféra  

 rozlišuje důsledky vnitřních a vněj-
ších geologických dějů, včetně geolo-
gického oběhu hornin i oběhu vody 

 popíše a schematicky zakreslí koloběh vody v přírodě Hydrosféra  

  popíše vznik a stavbu Země Litosféra  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  klasifikuje horniny z hlediska 
jejich vzniku 

Litosféra  

 rozpozná podle charakteristických vlast-
ností vybrané nerosty a horniny s použitím 
určovacích pomůcek 

 rozpozná základní horniny Litosféra  

REGIONY SVĚTA 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených krité-
rií, srovnává jejich postavení, rozvojová já-
dra a periferní zóny 

 určí geografickou polohu regio-
nu 

Evropa  

  vyhledá na mapě světadíly, oce-
ány a makroregiony světa 

Evropa PT: Objevujeme Evropu a svět (INT) 

  určí jevy a procesy makroregio-
nu, které mají globální do-
pad/význam 

Evropa PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

  porovná regiony Evropy navzá-
jem z různých hledisek 

Evropa PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

  zhodnotí z různých hledisek 
význam makroregionu ve světě 

Evropa PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podob-
nosti, potenciál a bariéry jednotlivých svě-
tadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových ) států 

 porovná mezi sebou rozlohu, 
horizontální a vertikální členi-
tost světadílů/oceánů 

Litosféra 
Hydrosféra 

PT: Objevujeme Evropu a svět (INT) 

  určí zeměpisnou polohu regionů 
podle zeměpisných souřadnic a 
podnebných pásů 

Evropa  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
PRIMA (pokračování)  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  popíše a analyzuje pomocí tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů regionu 

Evropa PT: Evropa a svět nás 
zajímá (INT) 

  na konkrétních příkladech uplatní znalosti 
obecných zákonitostí přírodní sféry 

Evropa  

  na konkrétních příkladech v regionu prokáže 
znalost příčin a důsledků přírodních procesů 

Evropa  

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regio-
nech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou základních změn v nich 

 uvede a zdůvodní možnosti přírodních kata-
strof v regionu 

Evropa Vkz: Ochrana člověka 
za mimořádných situ-
ací (kvarta) 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

 ovládá základy praktické topografie a ori-
entace v terénu 

 zorientuje mapu v terénu Kartografie PT: Osobnostní roz-
voj 

  odhadne světové strany v krajině na základě 
letokruhů, lišejníků, mraveniště, hodinek,.. 

Kartografie  

  určí světové strany pomocí kompasu či buzoly Kartografie  

  určí azimut libovolného směru Kartografie  

 
SEKUNDA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Žák 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geograf. 
informace a zdroje dat z dostupných kar-
tograf. produktů a elaborátů, z grafů, dia-
gramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Žák 

 vyvozuje a interpretuje závěry získané 
z informačních zdrojů 

Světové hospodářství 
Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Mediální výcho-
va(INT) 

PT: Osobnostní a so-
ciální výchova (INT) 

Počítače: práce s in-
ternetem 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a mentální mapy 
pro orientaci v konkrétních regio-
nech, pro prostorové vnímání a hod-
nocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů 
k okolnímu světu 

 znázorní jednoduchou tematickou mapu 
konkrétního regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 rozlišuje a porovnává složky a prvky 
přírodní sféry, jejich vzájemnou sou-
vislost a podmíněnost 

 posoudí a uvede na příkladech vliv člově-
ka na rozšíření rostlinstva a živočišstva 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT:Enviromentání výchova (INT) 

Bi (prima) 

  posoudí výhody a nevýhody života člově-
ka v konkrétních přírodních podmínkách 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  určí základní znaky přírodních podmínek 
v konkrétní oblasti 

Austrálie a Oceánie  

  popíše fungování a vzájemnou prováza-
nost složek přírodního prostředí 
v konkrétní přírodní zóně 

Austrálie a Oceánie  

  popíše fungování a vzájemnou prováza-
nost složek přírodního prostředí 
v konkrétní přírodní zóně 

Austrálie a Oceánie  

 porovná působení vnitřních a vněj-
ších procesů v přírodní sféře a jejich 
vliv na lidskou společnost 

 na příkladech zhodnotí příčiny a důsledky 
katastrof na přírodu a život lidí 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT:Enviromentání výchova (INT) 

Vkz: Ochrana člověka za mimo-
řádných událostí (kvarta) 

NEŽIVÁ PŘÍRODA (Z OBORU BIOLOGIE Z RVP ZV) 

 porovná význam půdotvorných čini-
telů pro vznik půdy, rozlišuje půdní 
typy a druhy v přírodě 

 vysvětlí způsoby zvyšování úrodnosti pů-
dy 

Světové hospodářství  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  objasní význam půdy pro výživu rostlin a její 
hospodářský význam pro společnost 

Světové hospodářství  

  uvede příklady devastace půdy, možnosti a 
příklady její rekultivace 

Světové hospodářství PT:Enviromentání výcho-
va (INT) 

REGIONY SVĚTA 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohra-
ničení a lokalizaci regionů světa 

 popíše polohu regionu z různých hledisek   

  porovná vymezení regionu podle různých 
hledisek 

  

  podle zvolených kritérií rozdělí makroregion 
do celků nižšího řádu 

  

  navrhne kritéria, podle nichž lze rozdělit regi-
on do celků nižšího řádu 

Austrálie a Oceánie  

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kri-
térií, srovnává jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 

 určí geografickou polohu regionu Austrálie a Oceánie  

  vyhledá na mapě Austrálii a hlavní souostroví 
Oceánie 

Austrálie a Oceánie  

  určí jevy a procesy makroregionu, které mají 
globální dopad/význam 

Austrálie a Oceánie PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

PT: Princip sociálního 
smíru a solidarity (INT) 

  porovná regiony světa navzájem z různých 
hledisek 

Austrálie a Oceánie PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zhodnotí z různých hledisek význam makroregio-
nu ve světě 

Austrálie a Oceánie PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

 porovnává a přiměřeně hodnotí po-
lohu, rozlohu, přírodní, kulturní, spo-
lečenské a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a 
bariéry jednotlivých světadílů, oceá-
nů, vybraných makroregionů světa a 
vybraných (modelových ) států 

 určí zeměpisnou polohu regionů podle zeměpis-
ných souřadnic a podnebných pásů 

Austrálie a Oceánie  

  popíše a analyzuje pomocí tematických map cha-
rakteristické rysy přírodních poměrů regionu 

Austrálie a Oceánie  

  vyhledá na mapách a zdůvodní hlavní soustředění 
osídlení a hospodářské činnosti 

Austrálie a Oceánie  

  popíše a zdůvodní lokalizaci dopravních os a uzlů Austrálie a Oceánie  

  posoudí přírodní bohatství regionu Austrálie a Oceánie  

  na konkrétních příkladech uplatní znalosti obec-
ných zákonitostí přírodní sféry 

Austrálie a Oceánie  

  na konkrétních příkladech v regionu prokáže zna-
lost příčin a důsledků přírodních procesů 

Austrálie a Oceánie  

  na konkrétních příkladech posoudí stupeň rozvo-
je sociálně geografické sféry 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Princip sociálního 
smíru a solidarity 

  zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj spo-
lečnosti 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  na konkrétních příkladech vymezí a zdůvodní 
regionální rozdíly v odvětvové struktuře hospo-
dářství 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zjistí z různých zdrojů dat informace 
o způsobu života obyvatel regionu a 
porovná je se způsobem života oby-
vatel v jiných regionech 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  reaguje na aktuální události 
v jednotlivých regionech a vyvozuje 
důsledky těchto událostí na region 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

PT: Princip sociálního smíru a solida-
rity (INT) 

  na příkladech specifikuje charakteris-
tické přednosti a problémy regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

  zhodnotí vliv historie na socio-
ekonomickou sféru regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

Dě: Zámořské objevy 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je příčinou zá-
kladních změn v nich 

 zdůvodní nerovnoměrnost osídlení a 
hospodářské činnosti regionu a uvádí 
konkrétní příčiny 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

 

  objeví procesy a jevy, které by mohly 
způsobit či způsobily změny 
v rozmístění osídlení a hospodářské 
činnosti v regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

 

  uvede a zdůvodní možnosti přírod-
ních katastrof v regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

Vkz: Ochrana člověka za mimořád-
ných událostí (kvarta) 

  objasní příčiny a důsledky základních 
problémů regionu 

Austrálie a Oceánie 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech (INT) 

PT: Princip sociálního smíru a solida-
rity (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou ori-
entaci světové populace, její rozložení, struktu-
ru, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, 
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku 
multikulturního světa 

 zjistí přibližný aktuální počet obyvatel světa Obyvatelstvo a sídla  

  zhodnotí historický a současný vývoj počtu 
obyvatel světa 

Obyvatelstvo a sídla  

  vypočítá hustotu zalidnění Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Ma: dělení (prima) 

  popíše a zhodnotí základní zákonitosti a 
trendy vývoje územního rozložení obyvatel-
stva 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  určí faktory ovlivňující změny struktury 
územního rozložení obyvatelstva 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  vysvětlí a používá s porozuměním ukazatele 
o přirozeném pohybu obyvatelstva 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Ma: procenta (prima) 

  zdůvodní příčiny a důsledky nerovnoměr-
ného rozmístění obyvatelstva 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  analyzuje obyvatelstvo podle kulturních, 
biologických a ekonomických znaků 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT: Multikulturní vý-
chova (INT) 

  na konkrétních příkladech stanoví a zdů-
vodní příčiny hodnot ukazatelů o přiroze-
ném pohybu obyvatelstva a jejich změny  

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 

PT: Multikulturní vý-
chova (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zhodnotí a vysvětlí vliv přírůstku, stagnace a 
úbytku obyvatel na sociální, politické a kul-
turní prostředí 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  rozliší a zařadí region do určitého typu 
struktury populace 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  zhodnotí příčiny, důsledky a směry migrací 
obyvatelstva mezi regiony 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  posoudí vliv tradic, modernizace a globali-
zace společnosti na vývoj populace 
v různých částech světa 

Obyvatelstvo a sídla PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  vyvodí z věkové pyramidy závěry o věkové 
struktuře obyvatelstva 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí lidského sídla, pojmenuje obec-
né základní geografické znaky sídel 

 používá s porozuměním základní pojmy: 
urbanizace, suburbanizace, aglomerace, ko-
nurbace, megalopolis, město, vesnice 

Obyvatelstvo a sídla  

  zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel 
v konkrétním regionu 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  posoudí polohu, funkce, strukturu a vý-
znam sídla v systému osídlení a jeho změny 
v čase 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  lokalizuje významná centra jednotlivých 
regionů 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  rozliší sídelní systémy podle stupně urbani-
zace 

Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  posoudí vliv přírodních podmínek na funkci sídel Obyvatelstvo a sídla  

  posoudí vliv přírodních podmínek na vzhled sídel Obyvatelstvo a sídla 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT: Multikulturní 
výchova (INT) 

  rozliší funkční zóny města Obyvatelstvo a sídla  

  porovná vztahy mezi centry a jejich zázemími a mezi 
centry různých řádů 

Obyvatelstvo a sídla  

  porovná životní styl venkovského a městského obyva-
telstva 

Obyvatelstvo a sídla  

 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky 
a funkce světového hospodářství, lo-
kalizuje na mapách hlavní světové 
surovinové a energetické zdroje 

 objeví a zdůvodní vzájemné vztahy mezi jednotlivými 
sektory hospodářství 

Světové hospodářství  

  vyjmenuje a na konkrétním příkladu uvede znaky in-
tenzivního a extenzivního hospodaření 

Světové hospodářství 
Evropa 

 

  popíše členění hospodářství do jednotlivých sektorů a 
odvětví 

Světové hospodářství  

  posoudí vliv hospodářství na přírodní, sociální, politic-
kou a kulturní sféru 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT: Enviromentální 
výchova (INT) 

  určí funkce jednotlivých sektorů/odvětví hospodářství Světové hospodářství  

  rozdělí přírodní zdroje z hlediska obnovitelnosti, vy-
čerpatelnosti a uvede příklady 

Světové hospodářství PT:Enviromentání 
výchova (INT) 

  lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a ener-
getické zdroje 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  rozliší a porovná produkci hospodářství 
v jednotlivých regionech 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  s porozuměním používá pojmy: neolitická a prů-
myslová revoluce, sektorová a odvětvová struktura 
hospodářství, územní dělby práce, restrukturalizace 
ekonomiky, produktivita práce, HDP, HNP, tržní a 
centrálně plánovaná ekonomika 

Světové hospodářství  

 porovná předpoklady a hlav-
ní faktory pro územní roz-
místění hospodářských aktivit 

 určí hlavní lokalizační faktory jednotlivých sektorů 
hospodářství 

Světové hospodářství  

  popíše základní zákonitosti a trendy územního roz-
ložení jednotlivých sektorů hospodářství 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  objasní působení přírodních, demografických, eko-
nomických, politických a kulturních faktorů při vy-
jádření hospodářského podílu jednotlivých sektorů 
v konkrétním regionu 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

 porovná státy světa a zájmo-
vé integrace států světa na 
základě podobných a odliš-
ných znaků 

 určí funkce hlavních světových hospodářských or-
ganizací 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních sou-
vislostech (INT) 

  určí funkce hlavních světových politických organi-
zací 

Světové hospodářství 
Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních sou-
vislostech (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  používá s porozuměním pojmy: kolonialismus, de-
kolonizace, apartheid, integrace, státní zřízení, mo-
narchie, republika, diktatura, demokracie, separa-
tismus, fundamentalismus, národnostní a mnoho-
národnostní stát 

Světové hospodářství  

  rozliší různé formy státu a uvede konkrétní příklady Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Svz: Formy státu 
(sekunda) 

  používá členění států na nižší správní celky Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a poli-
tické problémy v konkrétních světových 
regionech 

 lokalizuje hlavní ohniska napětí v Evropě a vysvětí 
hlavní příčiny jejich vzniku 

Evropa PT. Multikulturní 
výchova (INT) 

PT: Mediální vý-
chova (INT) 

  odhadne globální důsledky napětí a nestability 
v různých regionech 

Evropa  

  popíše s pomocí tematických map hlavní změny na 
politické mapě světa za poslední století 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Dě: Moderní his-
torie (kvarta) 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 porovnává různé krajiny jako součást pev-
ninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a 
funkce krajin 

 uvede a lokalizuje na mapách konkrétní příklady 
velkoplošných chráněných území přírody 
v zahraničí, určí jejich funkci 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT:Enviromentání 
výchova (INT) 

  určí typ konkrétní krajiny Evropa 
Austrálie a Oceánie 

 

  posoudí na konkrétních příkladech stupeň přeměny 
krajiny a vliv těchto přeměn na životní prostředí 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

PT:Enviromentání 
výchova (INT) 

 uvádí konkrétní příklady přírodních a kul-
turních krajinných složek a prvků, prosto-
rové rozmístění hlavních ekosystémů 

 popíše a lokalizuje s pomocí map hlavní přírodní a 
kulturní prvky a celky krajin 

Evropa 
Světové hospodářství 
Austrálie a Oceánie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 uvádí na vybraných příkladech 
závažné důsledky a rizika pří-
rodních a společenských vlivů 
na životní prostředí 

 identifikuje a specifikuje v různých regionálních 
úrovních konkrétní příklady poškozování krajin a 
životního prostředí socioekonomickou sférou 
v minulosti a dnes 

Evropa 
Světové hospodářství 
Obyvatelstvo a sídla 
Austrálie a Oceánie 

PT:Enviromentání výchova 
(INT) 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  přiměřeně hodnotí důsledky narušení a poškození 
životního prostředí 

Evropa 
Světové hospodářství 
Obyvatelstvo a sídla 
Austrálie a Oceánie 

PT:Enviromentání výchova 
(INT) 

  pojmenuje a objasní hlavní zásady koncepce trvale 
udržitelného rozvoje 

Světové hospodářství 
Obyvatelstvo a sídla 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

 uplatňuje v praxi zásady bez-
pečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě 

 zhodnotí možnosti živelných pohrom, které by 
mohly nastat v konkrétním regionu 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Vkz: Ochrana člověka za mi-
mořádných událostí (kvarta) 

  navrhne schéma jednání v modelové situaci (při 
živelné pohromě a při pobytu ve volné přírodě) 

Evropa 
Austrálie a Oceánie 

Vkz: Ochrana člověka za mi-
mořádných událostí (kvarta) 

 
TERCIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Žák 

 organizuje a přiměřeně hodnotí 
geograf. informace a zdroje dat 
z dostupných kartograf. 
produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů 

Žák 

 vyhledá informace z různých zdrojů dat 

Afrika 
ČR 

 

  třídí zjištěné informace Afrika 
ČR 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zobecňuje zjištěné informace Afrika 
ČR 

 

  na základě zdrojů dat sestaví tabulku, 
graf či jednoduchou tematickou mapku 

Afrika 
ČR 

 

  vyhledá a porovná informace na dané 
téma z různých internetových stránek, 
posoudí jejich důvěryhodnost a vyvodí 
závěry 

Afrika 
ČR 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

PT: Mediální výchova (INT) 

Počítače: práce s internetem 

  vyvozuje a interpretuje závěry získané 
z informačních zdrojů 

Afrika 
ČR 

PT: Mediální výchova (INT) 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravi-
delnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzá-
jemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává 
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostoro-
vými složkami v krajině 

 vyvodí geografické poznatky na základě 
porovnání různých map téhož území, 
ale různého tematického obsahu 

  

 vytváří a využívá osobní myšlenková (men-
tální) schémata a mentální mapy pro orienta-
ci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a 
procesů v nich, pro vytváření postojů 
k okolnímu světu 

 načrtne vlastní plán, schematickou ma-
pu situace v krajině 

Kurz praktického zeměpi-
su 

 

  s pomocí topografické mapy znázorní 
profil pochodové trasy 

Kurz praktického zeměpi-
su 

Ma: grafy 

  porovná odlišnosti mentálních map 
různých osob na základě jejich život-
ních zkušeností 

ČR PT: Osobnostní a sociální 
výchova (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zdůvodní a objasní své mentální schéma 
či mapu 

ČR PT: Osobnostní a sociální výcho-
va (INT) 

  oponuje a argumentuje při diskusi nad 
mentálním schématem či mapou 

ČR PT: Osobnostní a sociální výcho-
va (INT) 

  znázorní jednoduchou tematickou mapu 
konkrétního regionu 

Afrika 
ČR 

 

 rozlišuje a porovnává složky a prvky 
přírodní sféry, jejich vzájemnou sou-
vislost a podmíněnost 

 lokalizuje nejvýznamnější vodní toky, je-
zera, vodní nádrže, moře a zálivy 

Afrika 
ČR 

 

  uvede příklady využití vodních nádrží na 
konkrétních příkladech 

ČR  

  posoudí a uvede na příkladech vliv člově-
ka na rozšíření rostlinstva a živočišstva 

ČR PT:Enviromentání výchova (INT) 

Bi (prima) 

  posoudí výhody a nevýhody života člově-
ka v konkrétních přírodních podmínkách 

Afrika PT: Multikulturní výchova (INT) 

  určí základní znaky přírodních podmínek 
v konkrétní oblasti 

Afrika 
ČR 

 

  popíše fungování a vzájemnou prováza-
nost složek přírodního prostředí 
v konkrétní přírodní zóně 

Afrika 
ČR 

 

 porovná působení vnitřních a vněj-
ších procesů v přírodní sféře a jejich 
vliv na lidskou společnost 

 posoudí míru narušení krajiny člověkem ČR PT:Enviromentání výchova (INT) 

  na příkladech zhodnotí příčiny a důsledky 
katastrof na přírodu a život lidí 

Afrika 
ČR 

PT:Enviromentání výchova (INT) 

Vkz: Ochrana člověka za mimo-
řádných situací (kvarta) 



 417 

5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

NEŽIVÁ PŘÍRODA (Z OBORU BIOLOGIE Z RVP ZV) 

 rozlišuje jednotlivá geologická období 
podle charakteristických znaků 

 stručně popíše geologický vývoj a stavbu území 
ČR 

ČR  

  chronologicky seřadí geologická období ČR Bi (prima) 

  porovná geologický vývoj a jeho vliv na geo-
morfologii Českého masivu a Karpat 

ČR  

REGIONY SVĚTA 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 popíše polohu regionu z různých hledisek Afrika 
ČR 

 

  porovná vymezení regionu podle různých hle-
disek 

Afrika 
ČR 

 

  podle zvolených kritérií rozdělí makroregion do 
celků nižšího řádu 

Afrika 
ČR 

 

  navrhne kritéria, podle nichž lze rozdělit region 
do celků nižšího řádu 

Afrika  

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány 
a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, roz-
vojová jádra a periferní zóny 

 určí geografickou polohu regionu Afrika 
ČR 

 

  vyhledá na mapě makroregiony světa Afrika 
ČR 

 

  určí jevy a procesy makroregionu, které mají 
globální dopad/význam 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  porovná regiony světa navzájem z různých hle-
disek 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zhodnotí z různých hledisek význam makrore-
gionu ve světě 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polo-
hu, rozlohu, přírodní, kulturní, spole-
čenské a hospodářské poměry, zvlášt-
nosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybra-
ných makroregionů světa a vybraných 
(modelových ) států 

 porovná mezi sebou rozlohu, horizontální a 
vertikální členitost světadílů/oceánů 

Afrika 
ČR 

 

  určí zeměpisnou polohu regionů podle země-
pisných souřadnic a podnebných pásů 

Afrika 
ČR 

 

  popíše a analyzuje pomocí tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů regionu 

Afrika 
ČR 

 

  vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a 
hospodářské činnosti 

Afrika 
ČR 

 

  popíše a zdůvodní lokalizaci dopravních os a 
uzlů 

Afrika 
ČR 

 

  posoudí přírodní bohatství regionu Afrika 
ČR 

 

  na konkrétních příkladech uplatní znalosti 
obecných zákonitostí přírodní sféry 

Afrika 
ČR 

 

  na konkrétních příkladech v regionu prokáže 
znalost příčin a důsledků přírodních procesů 

Afrika 
ČR 

 

  na konkrétních příkladech posoudí stupeň roz-
voje sociálně geografické sféry 

Afrika 
ČR 

 

  zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj 
společnosti 

Afrika 
ČR 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  na konkrétních příkladech vymezí a zdůvodní 
regionální rozdíly v odvětvové struktuře hos-
podářství 

Afrika 
ČR 

 

  zjistí z různých zdrojů dat informace o způ-
sobu života obyvatel regionu a porovná je se 
způsobem života obyvatel v jiných regionech 

Afrika 
ČR 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  reaguje na aktuální události v jednotlivých 
regionech a vyvozuje důsledky těchto událostí 
na region 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  na příkladech specifikuje charakteristické 
přednosti a problémy regionu 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  zhodnotí vliv historie na socio-ekonomickou 
sféru regionu 

Afrika 
ČR 

Dě: Moderní historie 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regio-
nech světa nastaly, nastávají, mohou na-
stat a co je příčinou základních změn v 
nich 

 zdůvodní nerovnoměrnost osídlení a hospo-
dářské činnosti regionu a uvádí konkrétní pří-
činy 

Afrika 
ČR 

 

  objeví procesy a jevy, které by mohly způso-
bit či způsobily změny v rozmístění osídlení a 
hospodářské činnosti v regionu 

Afrika 
ČR 

 

  uvede a zdůvodní možnosti přírodních kata-
strof v regionu 

Afrika 
ČR 

Vkz: Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
(kvarta) 

  objasní příčiny a důsledky základních problé-
mů regionu 

Afrika 
ČR 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 



 420 

5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou orien-
taci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhod-
notí na vybraných říkadlech mozaiku multikul-
turního světa 

 na konkrétních příkladech stanoví 
a zdůvodní příčiny hodnot ukaza-
telů o přirozeném pohybu obyva-
telstva a jejich změny  

Afrika 
ČR 

 

  rozliší a zařadí region do určitého 
typu struktury populace 

Afrika 
ČR 

 

  zhodnotí příčiny, důsledky a smě-
ry migrací obyvatelstva mezi regi-
ony 

Afrika 
ČR 

 

  posoudí vliv tradic, modernizace a 
globalizace společnosti na vývoj 
populace v různých částech světa 

Afrika PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

Multikulturní výchova (INT) 

  vyvodí z věkové pyramidy závěry 
o věkové struktuře obyvatelstva 

Afrika 
ČR 

 

 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geo-
grafické znaky sídel 

 zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje 
sídel v konkrétním regionu 

Afrika 
ČR 

 

  posoudí polohu, funkce, strukturu 
a význam sídla v systému osídlení 
a jeho změny v čase 

Afrika 
ČR 

 

  lokalizuje významná centra jed-
notlivých regionů 

Afrika 
ČR 

 

  posoudí vliv přírodních podmínek 
na vzhled sídel 

Afrika PT: Multikulturní výchova 
(INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizu-
je na mapách hlavní světové surovinové 
a energetické zdroje 

 lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a ener-
getické zdroje 

Afrika 
ČR 

 

  rozliší a porovná produkci hospodářství v jednotlivých 
regionech 

Afrika  

  s porozuměním používá pojmy: neolitická a průmyslo-
vá revoluce, sektorová a odvětvová struktura hospodář-
ství, územní dělby práce, restrukturalizace ekonomiky, 
produktivita práce, HDP, HNP, tržní a centrálně plá-
novaná ekonomika 

Afrika 
ČR 

 

 porovná předpoklady a hlavní faktory 
pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 

 objasní působení přírodních, demografických, ekono-
mických, politických  a kulturních faktorů při vyjádření 
hospodářského podílu jednotlivých sektorů 
v konkrétním regionu 

Afrika  

 porovná státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a od-
lišných znaků 

 určí funkce hlavních světových hospodářských organi-
zací 

Afrika 
ČR 

Dě: Moderní 
historie (kvarta) 

  určí funkce hlavních světových politických organizací Afrika 
ČR 

Dě: Moderní 
historie (kvarta) 

  používá s porozuměním pojmy: kolonialismus, dekolo-
nizace, apartheid, integrace, státní zřízení, monarchie, 
republika, diktatura, demokracie, separatismus, funda-
mentalismus, národnostní a mnohonárodnostní stát 

Afrika 
ČR 

 

 lokalizuje na mapách jednotlivých světa-
dílů hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světo-
vých regionech 

 lokalizuje hlavní ohniska napětí ve světě a vysvětí hlav-
ní příčiny jejich vzniku 

Afrika PT: Multikultur-
ní výchova 
(INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  odhadne globální důsledky napětí a nestability 
v různých regionech 

Afrika PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  popíše s pomocí tematických map hlavní změny 
na politické mapě světa za poslední století 

Afrika Dě: Koloniální panství 

 porovnává různé krajiny jako sou-
část pevninské části krajinné sféry, 
rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

 uvede a lokalizuje na mapách konkrétní příkla-
dy velkoplošných chráněných území přírody 
v ČR a v zahraničí, určí jejich funkci 

Afrika 
ČR 

PT: Enviromentální výchova 
(INT) 

  určí typ konkrétní krajiny Afrika 
ČR 

 

  posoudí na konkrétních příkladech stupeň pře-
měny krajiny a vliv těchto přeměn na životní 
prostředí 

Afrika 
ČR 

PT: Enviromentální výchova 
(INT) 

 uvádí konkrétní příklady přírodních 
a kulturních krajinných složek a 
prvků, prostorové rozmístění hlav-
ních ekosystémů 

 popíše a lokalizuje s pomocí map hlavní pří-
rodní a kulturní prvky a celky krajin 

Afrika 
ČR 

 

 uvádí na vybraných příkladech zá-
važné důsledky a rizika přírodních 
a společenských vlivů na životní 
prostředí 

 identifikuje a specifikuje v různých regionálních 
úrovních konkrétní příklady poškozování krajin 
a životního prostředí socioekonomickou sférou 
v minulosti a dnes 

Afrika 
ČR 

PT: Enviromentální výchova 

  přiměřeně hodnotí důsledky narušení a poško-
zení životního prostředí 

Afrika 
ČR 

PT: Enviromentální výchova 

  popíše nástroje ochrany životního prostředí ČR PT: Enviromentální výchova 

  zhodnotí aktuální stav životního prostředí ČR ČR PT: Enviromentální výchova 

ČESKÁ REPUBLIKA    

vymezí a lokalizuje místní region podle 
bydliště nebo školy 

určí kriteria pro vymezení místního regionu ČR  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  na základě různých kritérií vymezí místní region ČR  

  určí polohu místního regionu ČR  

  pojmenuje a lokalizuje základní místopisné po-
jmy regionu 

ČR  

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospo-
dářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu k vyšším územním ce-
kům 

 určí specifické přírodní a sociálně-ekonomické 
znaky regionu 

ČR  

  popíše vnitřní a vnější vztahy regionu ČR  

  popíše dopad konkrétních předností a problé-
mů regionu na přírodu/společnost 

ČR  

  zhodnotí příčiny a důsledky specifických pro-
blémů regionu na přírodu /společnost 

ČR  

  reaguje na aktuální události v ČR i v jejích za-
hraničních vztazích se schopností popsat dů-
sledky těchto událostí na region 

ČR PT: Mediální vý-
chova (INT) 

  navrhne možnosti dalšího rozvoje regionu ČR  

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni po-
lohu, přírodní zdroje, lidský a hospodářský po-
tenciál ČR v evropském a světovém kontextu 

 popíše a lokalizuje hlavní přírodní prvky a celky ČR  

  popíše hlavní geomorfologické celky z hlediska 
geologického složení a morfologie terénu 

ČR  

  popíše rozložení základních klimatických jevů: 
teplot a srážek 

ČR  

  určí faktory ovlivňující klima ČR ČR  

  charakterizuje hydrologické poměry ČR a loka-
lizuje hlavní vodní toky, jezera, vodní nádrže,.. 

ČR  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  lokalizuje hlavní přírodní zdroje ČR ČR  

  lokalizuje velkoplošná chráněná území ČR a určí jejich cha-
rakter 

ČR PT: Enviromentální vý-
chova 

  popíše územní rozdíly přírodních podmínek a výškovou 
stupňovitost vegetace ČR 

ČR  

  aplikuje znalost vertikální členitosti přírodních podmínek na 
využití krajiny 

ČR  

  identifikuje vzájemné působení složek přírodní sféry 
v konkrétním území ČR 

ČR  

  lokalizuje hlavní dopravní uzly a sítě ČR a zhodnotí jejich 
kvalitu 

ČR  

  popíše a zdůvodní rozmístění, vývoj a strukturu populace ČR ČR  

  popíše lokalizační faktory působící na vznik a současný stav 
hlavních průmyslových center ČR 

ČR  

  vymezí a uvede hlavní znaky zemědělských výrobních oblastí, 
industriálních zón a oblastí cestovního ruchu 

ČR  

  identifikuje na základě vybraných ukazatelů problémové regi-
ony 

ČR  

  analyzuje postavení ČR v evropském a světovém kontextu na 
základě porovnání základních statistických ukazatelů 

ČR PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  zhodnotí historické a současné aspekty polohy ČR v rámci 
Evropy 

ČR  

 lokalizuje na mapách jed-
notlivé kraje ČR a hlavní 
jádrové a periferní oblasti 
z hlediska osídlení a hos-
podářských aktivit 

 lokalizuje na mapách kraje a okresy ČR ČR  
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zařadí systém administrativně-správního členění ČR do 
členění EU (NUTS) 

ČR  

  používá s porozuměním administrativně-správní systém 
členění ČR 

ČR  

  lokalizuje a popíše hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti 
ČR 

ČR  

  porovná různé regiony ČR podle různých hledisek ČR  

 uvádí příklady účasti a pů-
sobnosti ČR ve světových a 
nadnárodních institucích, or-
ganizacích a integracích států 

 uvede hlavní partnery ČR v hospodářských a politických 
integracích, v zahraničním obchodě 

ČR PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(INT) 

  uvede hlavní vývozní a dovozní komodity ČR ČR  

  popíše hlavní politické, hospodářské a společenské důsled-
ky našeho členství v EU 

ČR PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(INT) 

Zsv: EU 

  popíše změny v hospodářských a politických vztazích ČR 
na mezinárodní úrovni 

ČR PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(INT) 

  lokalizuje důležité hraniční přechody a hlavní směry proudu 
zboží 

ČR  

  lokalizuje euroregiony a popíše jejich význam ČR PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 
(INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

 ovládá základy praktické to-
pografie a orientace v terénu 

 zorientuje mapu v terénu Kurz praktického zeměpisu  

  odhadne světové strany v krajině na základě 
letokruhů, lišejníků, mraveniště, hodinek 

Kurz praktického zeměpisu  

  určí světové strany pomocí kompasu či buzoly Kurz praktického zeměpisu  

  určí azimut libovolného směru Kurz praktického zeměpisu  

 aplikuje v terénu praktické 
postupy při pozorování, zob-
razování a hodnocení krajiny 

 určí v terénu hlavní orientační body Kurz praktického zeměpisu  

  zakreslí jednoduché panoramatické náčrtky kra-
jiny, situační plány, schematické náčrtky pocho-
dové trasy 

Kurz praktického zeměpisu PT: Sociální rozvoj – komunikace, 
kooperace a kompetice (KURZ) 

  v neznámém terénu s pomocí buzoly a mapy 
lokalizuje své stanoviště 

Kurz praktického zeměpisu PT: Sociální rozvoj – komunikace, 
kooperace a kompetice (KURZ) 

  odhadne vzdálenosti a výšky objektů v terénu Kurz praktického zeměpisu  

 uplatňuje v praxi zásady bez-
pečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě 

 zhodnotí možnosti živelných pohrom, které by 
mohly nastat v konkrétním regionu 

Kurz praktického zeměpisu Vkz: Ochrana člověka za mimo-
řádných situací (kvarta) 

  navrhne schéma jednání v modelové situaci (při 
živelné pohromě a při pobytu ve volné přírodě) 

Kurz praktického zeměpisu Vkz: Ochrana člověka za mimo-
řádných situací (kvarta) 

PT: Sociální rozvoj – komunikace, 
kooperace a kompetice (KURZ) 

PT: Morální rozvoj (KURZ) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Žák 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geograf. infor-
mace a zdroje dat z dostupných kartograf. pro-
duktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistic-
kých a dalších informačních zdrojů 

Žák 

 vyhledá informace z různých 
zdrojů dat 

Amerika 
Asie 

 

  posoudí vypovídající hodnotu 
různých zdrojů dat 

Amerika 
Asie 

 

  třídí zjištěné informace Amerika 
Asie 

 

  zobecňuje zjištěné informace Amerika 
Asie 

 

  vyhledá a porovná informace na 
dané téma z různých interneto-
vých stránek, posoudí jejich důvě-
ryhodnost a vyvodí závěry 

Amerika 
Asie 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

PT: Mediální výchova (INT) 

Počítače: práce s internetem 

  vyvozuje a interpretuje závěry zís-
kané z informačních zdrojů 

Amerika 
Asie 

PT: Mediální výchova (INT) 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidel-
nosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou 
souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice 
(bariéry) mezi podstatnými prostorovými slož-
kami v krajině 

 vyvodí geografické poznatky na 
základě porovnání různých map 
téhož území, ale různého tematic-
kého obsahu 

Amerika 
Asie 

 

 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a mentální mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímá-
ní a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

 znázorní jednoduchou tematickou 
mapu konkrétního regionu 

Amerika 
Asie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 rozlišuje a porovnává složky a prvky 
přírodní sféry, jejich vzájemnou souvis-
lost a podmíněnost 

 lokalizuje nejvýznamnější vodní toky, 
jezera, vodní nádrže, moře a zálivy 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

  posoudí výhody a nevýhody života 
člověka v konkrétních přírodních 
podmínkách 

Amerika 
Asie 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  určí základní znaky přírodních pod-
mínek v konkrétní oblasti 

Amerika 
Asie 

PT:Enviromentání výchova (INT) 

Bi (prima) 

  popíše fungování a vzájemnou prová-
zanost složek přírodního prostředí 
v konkrétní přírodní zóně 

Amerika 
Asie 

 

 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
lidskou společnost 

 na příkladech zhodnotí příčiny a dů-
sledky katastrof na přírodu a život lidí 

Amerika 
Asie 

PT:Enviromentání výchova (INT) 

Vkz: Ochrana člověka za mimo-
řádných situací (kvarta) 

REGIONY SVĚTA 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 popíše polohu regionu z různých hle-
disek 

Amerika 
Asie 

 

  porovná vymezení regionu podle růz-
ných hledisek 

Amerika 
Asie 

 

  podle zvolených kritérií rozdělí mak-
roregion do celků nižšího řádu 

Amerika 
Asie 

 

  navrhne kritéria, podle nichž lze roz-
dělit region do celků nižšího řádu 

Amerika 
Asie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených krité-
rií, srovnává jejich postavení, rozvojová já-
dra a periferní zóny 

 určí geografickou polohu regionu Amerika 
Asie 

 

  určí jevy a procesy makroregionu, které mají 
globální dopad/význam 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  vyhledá na mapě světadíly, oceány a makro-
regiony světa 

Amerika 
Asie 

 

  porovná regiony světa navzájem z různých 
hledisek 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  zhodnotí z různých hledisek význam mak-
roregionu ve světě 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podob-
nosti, potenciál a bariéry jednotlivých svě-
tadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových ) států 

 porovná mezi sebou rozlohu, horizontální a 
vertikální členitost světadílů/oceánů 

Amerika 
Asie 

 

  určí zeměpisnou polohu regionů podle ze-
měpisných souřadnic a podnebných pásů 

Amerika 
Asie 

 

  popíše a analyzuje pomocí tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů re-
gionu 

Amerika 
Asie 

 

  vyhledá na mapách hlavní soustředění osíd-
lení a hospodářské činnosti 

Amerika 
Asie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  popíše a zdůvodní lokalizaci dopravních os a uzlů Amerika 
Asie 

 

  posoudí přírodní bohatství regionu Amerika 
Asie 

 

  na konkrétních příkladech uplatní znalosti obecných 
zákonitostí přírodní sféry 

Amerika 
Asie 

 

  na konkrétních příkladech v regionu prokáže znalost 
příčin a důsledků přírodních procesů 

Amerika 
Asie 

 

  na konkrétních příkladech posoudí stupeň rozvoje 
sociálně geografické sféry 

Amerika 
Asie 

 

  zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj společ-
nosti 

Amerika 
Asie 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  na konkrétních příkladech vymezí a zdůvodní regio-
nální rozdíly v odvětvové struktuře hospodářství 

Amerika 
Asie 

 

  zjistí z různých zdrojů dat informace o způsobu živo-
ta obyvatel regionu a porovná je se způsobem života 
obyvatel v jiných regionech 

Amerika 
Asie 

PT: Multikulturní výchova 
(INT) 

  reaguje na aktuální události v jednotlivých regionech 
a vyvozuje důsledky těchto událostí na region 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  na příkladech specifikuje charakteristické přednosti a 
problémy regionu 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

  zhodnotí vliv historie na socio-ekonomickou sféru 
regionu 

Amerika 
Asie 

Dě: Moderní historie 
(kvarta) 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je příčinou 
základních změn v nich 

 zdůvodní nerovnoměrnost osídlení a hospodářské 
činnosti regionu a uvádí konkrétní příčiny 

Amerika 
Asie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  objeví procesy a jevy, které by mohly způsobit či 
způsobily změny v rozmístění osídlení a hospo-
dářské činnosti v regionu 

Amerika 
Asie 

 

  uvede a zdůvodní možnosti přírodních katastrof 
v regionu 

Amerika 
Asie 

Vkz: Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
(kvarta) 

  objasní příčiny a důsledky základních problémů 
regionu 

Amerika 
Asie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech (INT) 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 posoudí na přiměřené úrovni prosto-
rovou orientaci světové populace, její 
rozložení, strukturu, růst, pohyby a 
dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí 
na vybraných říkadlech mozaiku mul-
tikulturního světa 

 na konkrétních příkladech stanoví a zdůvodní 
příčiny hodnot ukazatelů o přirozeném pohybu 
obyvatelstva a jejich změny  

Amerika 
Asie 

 

  zhodnotí a vysvětlí vliv přírůstku, stagnace a 
úbytku obyvatel na sociální, politické a kulturní 
prostředí 

Amerika 
Asie 

 

  rozliší a zařadí region do určitého typu struktury 
populace 

Amerika 
Asie 

 

  zhodnotí příčiny, důsledky a směry migrací oby-
vatelstva mezi regiony 

Amerika 
Asie 

 

  vyvodí z věkové pyramidy závěry o věkové struk-
tuře obyvatelstva 

Amerika 
Asie 

 

 posoudí, jak přírodní podmínky sou-
visí s funkcí lidského sídla, pojmenu-
je obecné základní geografické znaky 
sídel 

 používá s porozuměním základní pojmy: urbani-
zace, suburbanizace, aglomerace, konurbace, me-
galopolis, město, vesnice 

Amerika 
Asie 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel 
v konkrétním regionu 

  

  posoudí polohu, funkce, strukturu a význam sídla 
v systému osídlení a jeho změny v čase 

  

  lokalizuje významná centra jednotlivých regionů   

  posoudí vliv přírodních podmínek na funkci sídel  PT: Multikulturní výchova (INT) 

  posoudí vliv přírodních podmínek na vzhled sídel  PT: Multikulturní výchova (INT) 

  porovná životní styl venkovského a městského 
obyvatelstva 

  

  porovná vztahy mezi centry a jejich zázemími a 
mezi centry různých řádů 

  

 zhodnotí přiměřeně struktu-
ru, složky a funkce světového 
hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové suro-
vinové a energetické zdroje 

 rozliší a porovná produkci hospodářství 
v jednotlivých regionech 

  

  s porozuměním používá pojmy: neolitická a prů-
myslová revoluce, sektorová a odvětvová struktu-
ra hospodářství, územní dělby práce, produktivita 
práce, HDP, HNP, tržní a centrálně plánovaná 
ekonomika 

  

 porovná předpoklady a hlav-
ní faktory pro územní roz-
místění hospodářských aktivit 

 objasní působení přírodních, demografických, 
ekonomických, politických  a kulturních faktorů 
při vyjádření hospodářského podílu jednotlivých 
sektorů v konkrétním regionu 

Amerika 
Asie 

 

  určí funkce hlavních hospodářských organizací Amerika 
Asie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 

  určí funkce hlavních politických organizací Amerika 
Asie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  používá s porozuměním pojmy: kolonia-
lismus, dekolonizace, integrace, státní zří-
zení, monarchie, republika, diktatura, 
judaismus, demokracie, separatismus, 
fundamentalismus, národnostní a mno-
honárodnostní stát 

Amerika 
Asie 

 

  rozliší různé formy státu a uvede kon-
krétní příklady 

Amerika 
Asie 

Svz: Formy státu (sekunda) 

  používá členění států na nižší správní cel-
ky 

Amerika 
Asie 

 

 lokalizuje na mapách jednotlivých 
světadílů hlavní aktuální geopolitické 
změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech 

 lokalizuje hlavní ohniska napětí a vysvětí 
hlavní příčiny jejich vzniku 

Amerika 
Asie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 

PT: Výchova dem. občana (INT) 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  odhadne globální důsledky napětí a nesta-
bility v různých regionech 

Amerika 
Asie 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  popíše s pomocí tematických map hlavní 
změny na politické mapě světa za posled-
ní století 

Amerika 
Asie 

Dě: Moderní historie (kvarta) 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozli-
šuje na konkrétních příkladech speci-
fické znaky a funkce krajin 

 uvede a lokalizuje na mapách konkrétní 
příklady velkoplošných chráněných území 
přírody, určí jejich funkci 

Amerika 
Asie 

PT: Enviromentální výchova 
(INT) 

  posoudí na konkrétních příkladech stupeň 
přeměny krajiny a vliv těchto přeměn na 
životní prostředí 

Amerika 
Asie 

PT: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí (INT) 
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5.12 ZEMĚPIS (pokračování) 

 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních eko-
systémů 

 popíše a lokalizuje s pomocí map hlavní 
přírodní a kulturní prvky a celky krajin 

Amerika 
Asie 

 

 uvádí na vybraných příkladech zá-
važné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní pro-
středí 

 identifikuje a specifikuje v různých regio-
nálních úrovních konkrétní příklady po-
škozování krajin a životního prostředí so-
cioekonomickou sférou v minulosti a 
dnes 

Amerika 
Asie 

PT: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí (INT) 

  přiměřeně hodnotí důsledky narušení a 
poškození životního prostředí 

Amerika 
Asie 

PT: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí (INT) 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 zhodnotí možnosti živelných pohrom, 
které by mohly nastat v konkrétním regi-
onu 

Amerika 
Asie 

 

  navrhne schéma jednání v modelové situ-
aci (při živelné pohromě a při pobytu ve 
volné přírodě) 

Amerika 
Asie 

výchova ke zdraví 

 
KVINTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

REGIONY 

Žák 

 rozlišuje na konkrétních 
územních příkladech mikrore-
gionální, regionální, státní mak-
rogerionální a globální dimenzi 

Žák 

 popíše polohu regionu z různých hledisek 

SNS 
Evropa 

 

 
Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 
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  určí jevy a procesy makroregionu, které 
mají globální dopad/význam 

SNS 
Evropa 

 

  vyhledá na mapě světadíly, oceány a mak-
roregiony světa 

SNS 
Evropa 

 

  podle zvolených kritérií rozdělí makrore-
gion do celků nižšího řádu 

SNS 
Evropa 

 

  navrhne kritéria, podle nichž lze rozdělit 
region do celků nižšího řádu 

SNS 
Evropa 

 

 lokalizuje na mapách makroregiony 
světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí 
jejich přírodní, kulturní, politické a 
hospodářské vlastnosti a jednotlivé 
makroregiony vzájemně porovná 

 určí zeměpisnou polohu regionů podle 
zeměpisných souřadnic a podnebných pá-
sů 

SNS 
Evropa 

 

  popíše a analyzuje pomocí tematických 
map charakteristické rysy přírodních po-
měrů regionu 

SNS 
Evropa 

 

  vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářské činnosti 

SNS 
Evropa 

 

  porovná regiony světa navzájem 
z různých hledisek 

SNS 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

  zhodnotí z různých hledisek význam 
makroregionu ve světě 

SNS 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

  na konkrétních příkladech v regionu pro-
káže znalost příčin a důsledků přírodních 
procesů 

SNS 
Evropa 

 

  na konkrétních příkladech posoudí stupeň 
rozvoje sociálně geografické sféry 

SNS 
Evropa 

 

 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 
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  zhodnotí působení přírodní sféry na roz-
voj společnosti 

SNS 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  na konkrétních příkladech vymezí a zdů-
vodní regionální rozdíly v odvětvové 
struktuře hospodářství 

SNS 
Evropa 

 

  zjistí z různých zdrojů dat informace o 
způsobu života obyvatel regionu a porov-
ná je se způsobem života obyvatel 
v jiných regionech 

SNS 
Evropa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  reaguje na aktuální události v jednotlivých 
regionech a vyvozuje důsledky těchto 
událostí na region 

SNS 
Evropa 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE A TERÉNNÍ VYUČOVÁNÍ 

 používá dostupné kartografické pro-
dukty a další geografické zdroje dat a 
informací v tištěné a elektronické 
podobě pro řešení geografických 
problémů 

Žák 

 vyhledá informace z různých zdrojů dat 

SNS 
Evropa 

 

  posoudí vypovídající hodnotu různých 
zdrojů dat 

SNS 
Evropa 

 

  třídí zjištěné informace SNS 
Evropa 

 

  zobecňuje zjištěné informace SNS 
Evropa 

 

  vyhledá a porovná informace na dané té-
ma z různých internetových stránek, po-
soudí jejich důvěryhodnost a vyvodí závě-
ry 

SNS 
Evropa 

 

  vyvozuje a interpretuje závěry získané 
z informačních zdrojů 

SNS 
Evropa 

 

 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 
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 čte, interpretuje a sestavuje jednodu-
ché grafy a tabulky, analyzuje a inter-
pretuje číselné geografické údaje 

 na základě zdrojů dat sestaví tabulku, graf 
či jednoduchou tematickou mapku 

SNS 
Evropa 
Geografická kartografie a 
topografie 

 

  čte, interpretuje grafy, tabulky a číselné 
geografické údaje 

SNS 
Evropa 
Geografická kartografie a 
topografie 

 

 používá s porozuměním vybranou 
geografickou, topografickou a karto-
grafickou terminologii 

 porozumí vybranému geografickému tex-
tu s topografickou a kartografickou ter-
minologií 

Geografický a kartografic-
ký vyjadřovací jazyk 

 

  používá s porozuměním vybranou geo-
grafickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

  

 
SEXTA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE A TERÉNNÍ VYUČOVÁNÍ 

Žák 

 orientuje se s pomocí map v 
krajině 

 zorientuje mapu v terénu Přírodovědný kurz II. PT: Osobnostní a sociální 
výchova – seberegulace, org. 
dovednosti a efektivní řešení 
problemů (KURZ) 

  odhadne světové strany v krajině na základě leto-
kruhů, lišejníků, mraveniště, hodinek 

Přírodovědný kurz II. PT: Osobnostní a sociální 
výchova – seberegulace, org. 
dovednosti a efektivní řešení 
problemů (KURZ) 

  určí světové strany pomocí kompasu či buzoly Přírodovědný kurz II.  

  určí azimut libovolného směru Přírodovědný kurz II.  

  určí v terénu hlavní orientační body Přírodovědný kurz II. PT: Osobnostní a sociální 
výchova – seberegulace, org. 
dovednosti a efektivní řešení 
problem (KURZ) 
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  rozliší základní geografické informační a 
navigační systémy 

Geografické informační a 
navigační systémy 

 

 vytváří a využívá vlastní mentální 
schémata a mentální mapy pro orien-
taci v konkrétním území 

 zakreslí jednoduché panoramatické náčrt-
ky krajiny, situační plány, schematické ná-
črtky pochodové trasy 

Přírodovědný kurz II. PT: Osobnostní a sociální 
výchova – seberegulace, org. 
dovednosti a efektivní řešení 
problemů (KURZ) 

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ 

 porovná postavení Země ve vesmíru 
a podstatné vlastnosti Země 
s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 popíše tvar, velikost, vlastnosti (teplota, 
složení, pohyby) Země 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  popíše polohu Země v Galaxii a ve slu-
neční soustavě 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  porovná vlastnosti Země s ostatními těle-
sy sluneční soustavy 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  popisuje, jak dochází k zatmění Slunce a 
Měsíce 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  zdůvodní, proč k zatmění Slunce a Měsíce 
nedochází 1x měsíčně 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  popíše a vysvětlí vliv Měsíce a Slunce na 
Zemi 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  analyzuje a popisuje pohyby Země Země jako vesmírné těle-
so 

 

  posoudí vliv sklonu zemské osy na množ-
ství slunečního záření dopadajícího na 
různé oblasti Země 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  vysvětlí rozdíl mezi místním a pásmovým 
časem 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  posoudí vliv a potřebu zavedení časových 
pásem pro život na Zemi 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  s pomocí tematické mapy určí pásmový 
čas a datum v konkrétní lokalitě 

Země jako vesmírné těle-
so 
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  vyjádří principy fungování pohybů Země 
v praktických příkladech 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  s pomocí obrázků zdůvodní rozdílnou 
délku dne a noci na různých místech Ze-
mě 

Země jako vesmírné těle-
so 

 

  zdůvodní potřebu přestupného roku Země jako vesmírné těle-
so 

 

  rozliší přestupné roky od nepřestupných Země jako vesmírné těle-
so 

 

 porovná na příkladech mechanismy 
působení endogenních (včetně des-
kové tektoniky) a exogenních proce-
sů a jejich vliv na utváření zemského 
povrchu a na život lidí 

 objasňuje vývoj pevnin a oceánů, vznik 
vrásných a kerných pohoří, sopečnou 
činnost, zemětřesení 

Fyzickogeografická sféra 
 

  posoudí vliv vnitřních procesů na lidskou 
společnost 

Fyzickogeografická sféra  

  vymezí oblasti světa, kde k jednotlivým 
vnitřním procesům dochází 

Fyzickogeografická sféra  

  porovná působení vnitřních a vnějších 
činitelů na georeliéf 

Fyzickogeografická sféra  

  analyzuje vnější procesy v přírodní sféře 
podle činitele, který je způsobuje 

Fyzickogeografická sféra  

 objasní mechanismy globální cirkula-
ce atmosféry a její důsledky pro vy-
tváření klimatických pásů 

 popíše globální cirkulaci atmosféry Fyzickogeografická sféra 
Systém FG sféry na plane-
tární a na reg. úrovni 

 

  objasní příčiny globální cirkulace atmosfé-
ry 

Fyzickogeografická sféra  

  popíše a objasní příčiny vzniku monzunů 
a místních větrů 

Fyzickogeografická sféra  

  objasní důsledky globální cirkulace atmo-
sféry pro utváření klimatických pásů 

Fyzickogeografická sféra  
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 objasní velký a malý oběh vody a 
rozliší jednotlivé složky hydrosféry a 
jejich funkce v krajině 

 popíše a schematicky zakreslí koloběh 
vody v přírodě 

Fyzickogeografická sféra  

  analyzuje jednotlivé složky hydrosféry 
v krajině 

Fyzickogeografická sféra  

 zhodnotí vodstvo a půdní obal Země 
jako základ života a zdroje rozvoje 
společnosti 

 popíše funkci jednotlivých složek hydro-
sféry v krajině 

Fyzickogeografická sféra  

  uvede základní složení půdy Fyzickogeografická sféra  

  klasifikuje půdy z hlediska půdních druhů 
a typů 

Fyzickogeografická sféra 
 

  vyvodí základní vlastnosti půdních druhů 
a posoudí jejich význam pro zemědělství 

Fyzickogeografická sféra  

  vysvětlí způsoby zvyšování úrodnosti pů-
dy 

Fyzickogeografická sféra  

  vysvětlí vlastnosti a půdní profil základ-
ních půdních typů v závislosti na vegetaci 

Fyzickogeografická sféra  

 rozliší hlavní biomy světa  objasní vliv horizontální pásmovitosti a 
vertikální stupňovitosti na rozmístění 
půdních typů, rostlinstva a živočišstva na 
Zemi 

Fyzickogeografická sféra 
Systém FG sféry na plane-
tární a na reg. úrovni 

 

 rozliší složky a prvky fyzicko-
geografické sféry a rozpozná vztahy 
mezi nimi 

 rozlišuje jednotlivé složky přírodní sféry Fyzickogeografická sféra  

  objevuje souvislost a vzájemnou podmí-
něnost mezi jednotlivými složkami pří-
rodní sféry 

Fyzickogeografická sféra  

 
 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 



 441 

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 zhodnotí na příkladech dynamiku 
vývoje obyvatelstva na Zemi, geogra-
fické, demografické a hospodářské 
aspekty působící na chování, pohyb, 
rozmístění a zaměstnanost obyvatel-
stva 

 zjistí přibližný aktuální počet obyvatel 
světa 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  zhodnotí historický a současný vývoj po-
čtu obyvatel světa 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  vypočítá hustotu zalidnění Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  popíše a zhodnotí základní zákonitosti a 
trendy vývoje územního rozložení obyva-
telstva 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  určí faktory ovlivňující změny struktury 
územního rozložení obyvatelstva 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  vysvětlí a používá s porozuměním ukaza-
tele o přirozeném pohybu obyvatelstva 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  zdůvodní příčiny a důsledky nerovno-
měrného rozmístění obyvatelstva 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  zhodnotí a vysvětlí vliv přírůstku, stagna-
ce a úbytku obyvatel na sociální, politické 
a kulturní prostředí 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  rozliší a zařadí region do určitého typu 
struktury populace 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

PT: Multikulturní výchova (INT) 
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  ukáže na příkladech vývoj demografické 
revoluce v regionu 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

  na konkrétních příkladech stanoví a zdů-
vodní příčiny hodnot ukazatelů o přiro-
zeném pohybu obyvatelstva a jejich změ-
ny 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

 

 analyzuje hlavní rasová, etnická, jazy-
ková, náboženská, kulturní a politic-
ká specifika s ohledem na způsob ži-
vota a životní úroveň v kulturních 
regionech světa 

 analyzuje obyvatelstvo podle kulturních, 
biologických a ekonomických znaků 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 
Makroregiony světa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  uvede na příkladech jejich vliv na způsob 
života obyvatel daného regionu a na ži-
votní úroveň v regionu 

Obyvatelstvo 
Kulturní a politické pro-
středí 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

 identifikuje obecné základní geogra-
fické znaky a funkce sídel a aktuální 
tendence ve vývoji osídlení 

 zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel 
v konkrétním regionu 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  posoudí polohu, funkce, strukturu a vý-
znam sídla v systému osídlení a jeho 
změny v čase 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

 

  lokalizuje významná centra jednotlivých 
regionů 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

 

  rozliší sídelní systémy podle stupně urba-
nizace 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

 

  posoudí vliv přírodních podmínek na 
funkci sídel 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  posoudí vliv přírodních podmínek na 
vzhled sídel 

Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  rozliší funkční zóny města Sídla a osídlení 
Makroregiony světa 
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  porovná vztahy mezi centry a jejich zá-
zemími a mezi centry různých řádů 

Sídla a osídlení  

  porovná životní styl venkovského a měst-
ského obyvatelstva 

Sídla a osídlení PT: Multikulturní výchova (INT) 

 zhodnotí na příkladech světové hos-
podářství jako otevřený dynamický 
systém s určitými složkami, struktu-
rou a funkcemi a zohlední faktory 
územního rozmístění hospodářských 
aktivit, vymezí jádrové a periferní ob-
lasti světa 

 objeví a zdůvodní vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými sektory hospodářství 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  vyjmenuje a na konkrétním příkladu uve-
de znaky intenzivního a extenzivního 
hospodaření 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  popíše členění hospodářství do jednotli-
vých sektorů a odvětví 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  posoudí vliv hospodářství na přírodní, 
sociální, politickou a kulturní sféru 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

PT: Multikulturní výchova (INT) 

  určí funkce jednotlivých sektorů/odvětví 
hospodářství 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  rozliší a porovná produkci hospodářství 
v jednotlivých regionech 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  popíše základní zákonitosti a trendy 
územního rozložení jednotlivých sektorů 
hospodářství 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  objasní působení přírodních, demografic-
kých, ekonomických, politických a kultur-
ních faktorů při vyjádření hosp. podílu 
jednotlivých sektorů v konkrétním regio-
nu 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 
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  vymezí jádrové a periferní oblasti regionů Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

 zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, 
objem a distribuci světových surovi-
nových a energetických zdrojů 

 rozdělí přírodní zdroje z hlediska obnovi-
telnosti, vyčerpatelnosti a uvede příklady 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  lokalizuje na mapách hlavní světové suro-
vinové a energetické zdroje a jejich záso-
by 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

  zhodnotí distribuci světových surovino-
vých a energetických zdrojů 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

 

 rozliší a porovnává státy světa a jejich 
mezinárodní integrační seskupení a 
organizace podle kritérií vzájemné 
podobnosti a odlišnosti 

 určí funkce hlavních světových hospodář-
ských organizací 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

Dě: Moderní historie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

  určí funkce hlavních světových politic-
kých organizací 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

Dě: Moderní historie 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvis-
lostech (INT) 

  porovnává státy světa a mezinárodní se-
skupení podle vzájemné odlišnosti a po-
dobnosti 

Světové hospodářství 
Makroregiony světa 

Dě: Moderní historie 

 lokalizuje na politické mapě světa 
hlavní aktuální geopolitické problémy 
a změny s přihlédnutím 
k historickému vývoji 

 lokalizuje hlavní ohniska napětí ve světě a 
vysvětí hlavní příčiny jejich vzniku 

Socioekonomická sféra  

  odhadne globální důsledky napětí a nesta-
bility v různých regionech 

Socioekonomická sféra  

  popíše s pomocí tematických map hlavní 
změny na politické mapě světa za posled-
ní dvě století 

Socioekonomická sféra  
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 vyhledá na mapách hlavní světové 
oblasti cestovního ruchu, porovná je-
jich lokalizační faktory a potenciál 

 určí lokalizační faktory jednotlivých oblas-
tí cestovního ruchu 

Socioekonomická sféra  

  pokusí se najít potenciál regionu 
z hlediska využití v cestovním ruchu 

Socioekonomická sféra  

  s pomocí mapy určí hlavní oblasti cestov-
ního ruchu 

Socioekonomická sféra  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 zhodnotí na příkladech různé krajiny 
jako systém pevninské části krajinné 
sféry se specifickými znaky, určitými 
složkami, strukturou, okolím a funk-
cemi 

 popíše a lokalizuje s pomocí map hlavní 
přírodní a kulturní prvky a celky krajin 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

  ukáže vztahy konkrétní krajiny s jejím 
okolím 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

 analyzuje na konkrétních příkladech 
přírodní a kulturní (společenské) kra-
jinné složky a prvky krajiny 

 popíše a lokalizuje s pomocí map hlavní 
přírodní a kulturní prvky a celky krajin a 
jejich složky 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

 zhodnotí některá rizika působení pří-
rodních a společenských faktorů na 
životní prostředí v lokální regionální 
a globální úrovni 

 identifikuje a specifikuje v různých regio-
nálních úrovních konkrétní příklady po-
škozování krajin a životního prostředí so-
cioekonomickou sférou v minulosti a 
dnes 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

  přiměřeně hodnotí důsledky narušení a 
poškození životního prostředí 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

  pojmenuje a objasní hlavní zásady kon-
cepce trvale udržitelného rozvoje 

Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

  určí typ konkrétní krajiny Krajina 
PT: Enviromentální výchova 

  uvede globální problémy lidstva Krajina 
PT: Multikulturní výchova 

 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 



 446 

REGIONY 

 vymezí místní region (podle bydliště, 
školy) na mapě podle zvolených kri-
térií, zhodnotí přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry mikroregionu a je-
ho vazby k vyšším územním celkům 
a regionům 

 pojmenuje a lokalizuje základní místopis-
né pojmy regionu 

Místní region  

  určí kriteria pro vymezení místního regio-
nu 

Místní region  

  na základě různých kritérií vymezí místní 
region 

Místní region 
 

  určí polohu místního regionu Místní region 
 

  navrhne možnosti dalšího rozvoje regio-
nu 

Místní region  

  určí specifické přírodní a sociálně-
ekonomické znaky regionu 

Místní region  

  popíše vnitřní a vnější vztahy regionu Místní region  

  popíše dopad konkrétních předností a 
problémů regionu na přírodu/společnost 

Místní region  

  zhodnotí příčiny a důsledky specifických 
problémů regionu na přírodu /společnost 

Místní region  

 zhodnotí polohu, přírodní poměry a 
zdroje České republiky 

 popíše a lokalizuje hlavní přírodní prvky a 
celky 

Česká republika  

   popíše hlavní geomorfologické celky 
z hlediska geologického složení a morfo-
logie terénu 

Česká republika  

  popíše rozložení základních klimatických 
jevů: teplot a srážek 

Česká republika  
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  určí faktory ovlivňující klima ČR Česká republika  

  charakterizuje hydrologické poměry ČR a 
lokalizuje hlavní vodní toky, jezera, vodní 
nádrže,.. 

Česká republika  

  lokalizuje velkoplošná chráněná území 
ČR a určí jejich charakter 

Česká republika 
 

  popíše územní rozdíly přírodních podmí-
nek a výškovou stupňovitost vegetace ČR 

Česká republika 
 

  aplikuje znalost vertikální členitosti pří-
rodních podmínek na využití krajiny 

Česká republika  

  identifikuje vzájemné působení složek 
přírodní sféry v konkrétním území ČR 

Česká republika  

  lokalizuje hlavní přírodní zdroje ČR Česká republika  

 lokalizuje na mapách hlavní rozvojo-
vá jádra a periferní oblasti ČR, rozli-
šuje jejich specifika 

 lokalizuje hlavní dopravní uzly a sítě ČR a 
zhodnotí jejich kvalitu 

Česká republika  

  popíše a zdůvodní rozmístění, vývoj a 
strukturu populace ČR 

Česká republika  

  popíše lokalizační faktory působící na 
vznik a současný stav hlavních průmyslo-
vých center ČR 

Česká republika  

  vymezí a uvede hlavní znaky zeměděl-
ských výrobních oblastí, industriálních 
zón a oblastí cestovního ruchu 

Česká republika  

  identifikuje na základě vybraných ukazate-
lů problémové regiony 

Česká republika  

 
 
 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 
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 lokalizuje na mapách makroregiony 
světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí 
jejich přírodní, kulturní, politické a 
hospodářské vlastnosti a jednotlivé 
makroregiony vzájemně porovná 

 určí zeměpisnou polohu regionů podle 
zeměpisných souřadnic a podnebných pá-
sů 

Makroregiony světa 
 

  popíše a analyzuje pomocí tematických 
map charakteristické rysy přírodních po-
měrů regionu 

Makroregiony světa  

  vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářské činnosti 

Makroregiony světa 
 

  porovná regiony světa navzájem 
z různých hledisek 

Makroregiony světa PT: Multikulturní výchova (INT) 

  zhodnotí z různých hledisek význam 
makroregionu ve světě 

Makroregiony světa PT: Multikulturní výchova (INT) 

  na konkrétních příkladech v regionu pro-
káže znalost příčin a důsledků přírodních 
procesů 

Makroregiony světa  

  na konkrétních příkladech posoudí stupeň 
rozvoje sociálně geografické sféry 

Makroregiony světa  

SLOŽENÍ, STRUKTURA A VÝVOJ ZEMĚ (Z OBORU GEOLOGIE Z RVP GV) 

 porovná složení a strukturu jednotli-
vých zemských sfér a objasní jejich 
vzájemné vztahy 

 popíše strukturu a složení jednotlivých 
zemských sfér 

Zemské sféry 
Země jako geologické tě-
leso 

 

  objasní vztahy mezi jednotlivými sférami Zemské sféry  

  popíše geologická období vývoje Země a 
změny polohy kontinentů 

Geologický vývoj Země  

  analyzuje druhy hornin Zemské sféry  

 
 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 
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GEOLOGICKÉ PROCESY V LITOSFÉŘE (Z OBORU GEOLOGIE Z RVP GV) 

 analyzuje energetickou bilanci Země 
a příčiny vnitřním a vnějších geolo-
gických procesů 

 objasňuje vývoj pevnin a oceánů, vznik 
vrásných a kerných pohoří, sopečnou 
činnost, zemětřesení 

Magmatický proces 
Deformace litosféry 

 

  posoudí vliv vnitřních procesů na lidskou 
společnost 

Deformace litosféry 
 

  vymezí oblasti světa, kde k jednotlivým 
vnitřním procesům dochází 

Deformace litosféry  

  porovná působení vnitřních a vnějších 
činitelů na georeliéf 

Přírodovědný kurz II.  

  analyzuje vnější procesy v přírodní sféře 
podle činitele, který je způsobuje 

Přírodovědný kurz II.  

  vysvětlí magmatický, sedimentační a zvě-
trávací a metamorfní procesy 

Magmatický proces 
Sedimentační a zvětrávací 
proces 
Metamorfní procesy 

 

 určí nerostné složení a rozpozná 
strukturu běžných magmatických, 
sedimentárních a metamorfovaných 
hornin 

 rozpozná základní druhy hornin Přírodovědný kurz II.  

  určí nerostné složení Přírodovědný kurz II.  

 analyzuje různé druhy poruch v lito-
sféře 

 uvede různé druhy poruch v litosféře  Přírodovědný kurz II.  

 využívá geologickou mapu ČR 
k objasnění geologického vývoje re-
gionů 

 na základě geologické mapy objasní geo-
logický vývoj regionů ČR 

Česká republika  

 
 
 
 
 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

VODA (Z OBORU GEOLOGIE Z RVP GV) 
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 zhodnotí využitelnost různých druhů 
vod a posoudí možné způsoby efek-
tivního hospodaření s vodou 
v příslušném regionu 

 popíše rozložení povrchové vody na Ze-
mi a v regionu 

Přírodovědný kurz II.  

  uvede vlastnosti povrchové vody Přírodovědný kurz II. 
 

  uvede geologické působení povrchové 
vody 

Přírodovědný kurz II. 
 

  popíše hydrogeologický cyklus Přírodovědný kurz II.  

  uvede a zjistí chemické složení podzem-
ních vod 

Přírodovědný kurz II.  

  porovná propustnost hornin Přírodovědný kurz II.  

ČLOVĚK A ANORGANICKÁ PŘÍRODA (Z OBORU GEOLOGIE Z RVP GV) 

 určí základní vlastnosti vzorku půd-
ního profilu a navrhne využitelnost a 
způsob efektivního hospodaření 
s půdou v daném regionu 

 určí základní vlastnosti vzorku půdního 
profilu a navrhne využitelnost a způsob 
efektivního hospodaření s půdou 
v daném regionu 

Přírodovědný kurz II. 
PT: Enviromentální výchova 

 posuzuje geologickou činnost člově-
ka z hlediska možných dopadů na ži-
votní prostředí 

 posuzuje geologickou činnost člověka 
z hlediska možných dopadů na životní 
prostředí 

Přírodovědný kurz II. 
PT: Enviromentální výchova 

 posoudí význam a ekologickou 
únosnost těžby a zpracovatelských 
technologií v daném regionu 

 posoudí význam a ekologickou únosnost 
těžby a zpracovatelských technologií 
v daném regionu 

Přírodovědný kurz II. 
Makroregiony světa 

PT: Enviromentální výchova 

 vyhodnotí bezpečnost a ukládání od-
padů a efektivitu využívání druhot-
ných surovin v daném regionu 

 vyhodnotí bezpečnost a ukládání odpadů 
a efektivitu využívání druhotných surovin 
v daném regionu 

Přírodovědný kurz II. 
Makroregiony světa 

PT: Enviromentální výchova 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO 
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Laboratorní práce jako vyučovací předmět jsou zařazeny ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z RVP a navazují na před-
měty Chemie, Biologie a Fyzika. Předmět Laboratorní práce žáky seznamuje s bezpečností práce v laboratoři a se základními 
pracovními postupy v chemii, biologii a fyzice. Výuka je propojena s praktickým využitím v běžném životě to znamená, že se 
cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a díky tomu doplňuje celé základní vzdělávání o složku nezbytnou 
pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Laboratorní práce navíc slouží k lepšímu pochopení přírodovědných 
oborů a jejich praktických dopadů v běžném životě. Během laboratorních prací jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpeč-
nosti a hygieny při práci, a navíc se během výuky učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně, i v týmu. 
Po splnění laboratorní práce pak každý žák vypracuje protokol o provedených úkonech. 

Do laboratorních prací jsou zařazeny praktické aplikace z RVP Fyizika, Chemie, Biologie. 

Časové vymezení předmětu 

Žáci jsou rozděleni do skupin maximálně o 12 žácích a pracují 1 za 14 dní 2 hodiny. 

Týdenní časová dotace:  

 sekunda 1 hodina (2 hodiny bloků 1x za 14 dní) 

 tercie 1 hodina (2 hodiny bloků 1x za 14 dní) 
(obě hodiny jsou obsaženy ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce). 

Organizační vymezení předmětu 
Laboratorní práce jsou vyučovány ve speciální učebně (školní chemické laboratoři) určené pro výuku laboratorních prací 
z chemie a v přírodovědných učebnách biologie a fyziky. Výuka Laboratorních prací navazuje na výuku chemie, biologie a 
fyziky v daném a předchozím ročníku (vyjma chemie, která je v rozvrhu zahrnuta až v sekundě). Výuka je doplněna exkurze-
mi. Tematicky je předmět zaměřen na základní laboratorní postupy a metody, základní laboratorní přístroje, zařízení a po-
můcky, ale žáci také poprvé písemně zhodnotí vlastní práci a vyvodí závěry.  

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  
Učitel 

 připravuje pokusy k praktickému ověření známých teorií  

 provádí s žáky frontální pokusy 

 vede žáky ke správnému vypracování protokolů 

 vede žáky k využívání různých zdrojů informací (internet, učebnice, knihy zabývající se probíranou tématikou, atd.) 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  
(pokračování) 
 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 zadává praktické úkoly a dohlíží na jejich řešení 

 vyžaduje logické vyvození závěrů a zdůvodnění závěrů v protokolu 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 zadané práci s žáky diskutuje a vede je ke správnému řešení 

 používá video, DVD, CD záznamy, o kterých s žáky diskutuje a rozebírá je 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 zadává praktické úkoly do skupin 

 zadává úkoly tak, aby všechny skupiny pracovaly současně (frontální pokusy) 

 zadává skupinovou praktickou práci zakončenou protokolem 

 zadává skupinovou teoretickou práci zakončenou prezentací před třídou 

Kompetence občanské 
Učitel 

 vyžaduje po žácích při hodinách laboratorních prací dodržování školního laboratorního řádu a dodržování bezpečnosti 

 vyžaduje po žácích dodržování školního laboratorního řádu a dodržování bezpečnosti při exkurzích 

 vede žáky k hygienickým návykům spojených s předmětem Laboratorní práce 

 vede žáky k ekologickému řešení problémů 

 vede žáky k negativnímu postoji k drogám a k návykovým látkám 

Kompetence pracovní 
Učitel 

 při každé činnosti v přírodovědných učebnách vyžaduje dodržování předepsaných zásad 

 vede žáky k dodržování zásad 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 
 

SEKUNDA — BIOLOGIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 dodržuje základní pravidla bezpečné práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři   

Žák 

 se seznámí s dodržováním labora-
torního řádu  

 bezpečnost práce 

 první pomoc 
Biologie 

 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, urču-
je vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxono-
mických skupin 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své ex-
perimentální práce a zformuje v něm závěry, k nimž 
dospěl 

 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci 

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 třídí organismy a zařadí vybrané or-
ganismy do říší a nižších taxono-
mických jednotek 

 uplatňuje základní postupy práce 
s lupou, mikroskopem, určovacím 
klíčem a atlasem 

 rozlišuje jednotlivé skupiny živoči-
chů, zařazuje je do hlavních taxo-
nomických tříd 

 prakticky se seznamuje s anatomií 
základních živočišných kmenů 

 

 práce s lupou a mikro-
skopem 

 práce s určovacími klíči 
a atlasy 

 živočichové 

 poznávací vycházky do 
přírody 

 

 
SEKUNDA — CHEMIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost 

 posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se 
kterými zatím pracovat nesmí 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Žák 

 seznámí se s základním  chemickým 
laboratorním nádobím, 
s laboratorními přístroji, 
s dostupnými a běžně používanými 
látkami a jejich rizikovostí 

 seznámí se se školním laboratorním 
řádem a první pomocí při úrazu  

 bezpečnost práce  

 první pomoc 
Chemie 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 
 

SEKUNDA — CHEMIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 navrhne postupy a prakticky provede oddělování slo-
žek směsí o známém složení 

 uvede příklady oddělování složek v praxi 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své ex-
perimentální práce a zformuje v něm závěry, k nimž 
došel 

Žák 

 pracuje na oddělování směsí – usa-
zování, filtrace, krystalizace 

 usazování 

 filtrace 

 krystalizace 

Chemie 

 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkla-
dech havárie s únikem nebezpečných látek 

  mimořádné události Výchova ke zdraví 

 
SEKUNDA — FYZIKA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři   

Žák 

 seznámí se se základním vybavením 
fyzikální učebny a s bezpečností 
práce  

 bezpečnost práce 

 první pomoc 
 

 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzi-
kální veličiny charakterizující látky a tělesa 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své ex-
perimentální práce a zformuje v něm závěry, k nimž 
dospěl 

 pracuje na měření času, hmotnosti, 
hustoty kapaliny, objemu pevného 
tělesa použitím Archimedova záko-
na 

 měření času, hmotnosti, 
hustoty kapaliny, délky, 
teploty, objemu pevné-
ho tělesa 

Fyzika  
Chemie 

 změří velikost působící síly 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své ex-
perimentální práce a zformuje v něm závěry, k nimž 
dospěl 

 provede měření gravitační síly, tla-
kové síly a tlaku 

 gravitační pole a gravi-
tační síla, tlaková síla a 
tlak 

Fyzika 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 
 

TERCIE — BIOLOGIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochra-
ny životního prostředí při experimentální 
práci 

 poskytne první pomoc při úrazu 
v laboratoři   

 
 bezpečnost práce 

 první pomoc 
 

 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce 
pomocí klíčů a atlasů 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsled-
cích své experimentální práce a zformuje 
v něm závěry, k nimž došel 

 vyhledá v dostupných informačních zdro-
jích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální 
práci 

 rozlišuje základní systematické skupi-
ny rostlin a určuje jejich význačné zá-
stupce pomocí klíčů a atlasů  

 poznávání základních zá-
stupců rostlin 

 návštěva Botanické zahra-
dy 

Biologie 

 rozpoznává naše nejznámější jedlé a jedo-
vaté houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsled-
cích své experimentální práce a zformuje 
v něm závěry, k nimž dospěl 

 vyhledá v dostupných informačních zdro-
jích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální 
práci 

 rozpoznává naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a po-
rovná je podle charakteristických 
znaků; na základě pozorování rozpo-
zná různé typy rostlinných pletiv 

 práce s mikroskopem, lu-
pou (pletiva, buňky) 

 práce s určovacími klíči 

Biologie 

 rozpozná podle charakteristických vlastnos-
tí vybrané nerosty a horniny s použitím ur-
čovacích pomůcek 

 určí vybrané nerosty a horniny; rozliší 
je například podle tvrdosti 

 nerosty Chemie 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 

 
TERCIE — CHEMIE 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního pro-
středí při experimentální práci 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, 
zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, mě-
ření a experimentů   

 
 bezpečnost práce 

 první pomoc 
 

 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí 
o známém složení 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimen-
tální práce a zformuje v něm závěry, k nimž došel  

 provede oddělování směsí 
– chromatografie  

 chromatografie potra-
vinářských barviv 

Chemie 

 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného 
složení 

 provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických 
problémů 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimen-
tální práce a zformuje v něm závěry, k nimž dospěl 

 provede přípravu roztoků 
o různé koncentraci a 
provede ředění roztoků 

 roztoky a ředění  

Chemie 
 
převzato z Chemie  
RVP GV 

 
 
TERCIE — FYZIKA 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního pro-
středí při experimentální práci 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři  

 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, 
zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, mě-
ření a experimentů  

 
 bezpečnost práce 

 první pomoc 
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5.13 LABORATORNÍ PRÁCE  (pokračování) 

 
TERCIE — FYZIKA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidových tekutinách 
pro řešení konkrétních praktických problémů 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimen-
tální práce a zformuje v něm závěry, k nimž došel 

 provede fyzikální měření 
rychlosti výtoku kapaliny 
otvorem v nádobě 

 rychlost výtoku kapa-
liny otvorem v nádobě 

Fyzika – kvarta 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje 
správně schéma reálného obvodu 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimen-
tální práce a zformuje v něm závěry, k nimž došel 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpi-
sy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým 
proudem 

 provede zapojení elektric-
kého obvodu se zdrojem 
napětí, spotřebičem, spí-
načem 

 elektrický obvod Fyzika – prima 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Základem předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah z oblasti Umění a kultura RVP ZV. Hudební výchova je členěna 
na vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti. Vede žáka k porozumění hudbě a umění obecně. Rov-
něž jej připravuje v oblasti aktivního vnímání hudby a samostatných pěveckých výkonů. Výsledků této práce je pak užíváno  
jako svébytného prostředku komunikace, eventuálně jako přípravné fáze k budoucím uměleckým výkonům. V této etapě 
vzdělávání se hudební činnosti pohybují v rovině recepce, reflexe a produkce a stávají se obsahovými doménami Hudební 
výchovy. 

Vokální činnosti obsahují mluvní i pěvecký projev, kultivovaný osvědčenými dechovými, rezonančními a pěveckými cviče-
ními, intonaci a vokální improvizaci, rytmické cítění hudby i mluveného slova. Zahrnují orientaci v notovém záznamu písní a 
vokálních skladeb, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti a rovněž autoreflexi vokálního projevu i reflexi vokál-
ního projevu ostatních spolužáků. 

Instrumentální činnosti obsahují hru na hud. nástroje (keyboard, klavír, kytara, zobcová flétna etc.) a znalosti, které s touto 
problematikou souvisí. Mezi jinými je to záznam hudby (noty), ale rovněž tvorba vlastních doprovodů, nebo vyjadřování hu-
debních i nehudebních myšlenek pomocí hudebního nástroje. 

Hudebně pohybové činnosti obsahují  všechny pohybové aktivity, které souvisí s hudbou. Mezi ně nezastupitelně patří ta-
nec, ale také taktování a základy dirigentských gest. 

Poslechové činnosti obsahují analýzy hudebních skladeb. Důležité je zde pochopení hudebního díla jako logicky utvářeného 
celku. Stavebními kameny tohoto chápání jsou znalosti hudebních výrazových prostředků a sémantických prvků užitých ve 
skladbách. Patří sem i vnímání kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, s životem a dílem jednotlivých autorů, 
s dobou vzniku. 

Práce s nadanými jedinci, či s nadanou skupinou jedinců předpokládá, že se všechny výše jmenované činnosti spojí 
v jednom projektu ( například nastudování muzikálu, sborové skladby, jednoduchého operního díla etc.) a budou realizovány 
simultánně, což je na našem gymnáziu dobrou tradicí a s tímto typem výuky máme velmi dobré zkušenosti. 

V návaznosti na školní vzdělávací plán se v předmětu Hudební výchova realizují průřezová témata Osobnostní a sociální 
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a 
řada mezipředmětových vztahů. 

 



 459 

5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
(pokračování) 

Týdenní časová dotace 

 prima  2 hodiny 

 sekunda:  1 hodina 

 tercie:  1 hodina 

 kvarta:  1 hodina 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka bude realizována formou vyučovacích hodin ve specializované učebně školy vybavené klavírem, keyboardy, CD pře-
hrávačem, zpěvníky „Já písnička – 1,2,3“ a dalším notovým materiálem. Rovněž může být realizována formou projektů, které 
splní obsahové vymezení předmětu (návštěva koncertů, nácvik vystoupení etc.) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení  
Učitel 

 inspiruje žáka k dalšímu studiu v oblasti hudby a umění a snaží se v něm vzbudit ochotu k celoživotní inklinaci tímto 
směrem 

 přiblíží žákovi vhodné metody a strategie vedoucí k efektivnímu studiu hudby 

 se snaží o maximální systematizaci a propojení jednotlivých informací tak, aby žáka přivedl k tvůrčím činnostem 

 upozorňuje žáka na společenské a kulturní jevy tak, aby mu vytvořil komplexnější pohled na různé vzdělávací oblasti 

 vede žáka k experimentům, improvizacím, tvůrčímu myšlení a kritickému posuzování v hudbě a kultuře obecně 

 motivuje žáka tak, aby získal pozitivní vztah k učení a poznal jeho smysl a cíl 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 stimuluje žáka k vlastnímu úsudku na nejrůznější problémové situace v historii kultury a aktualizuje je 

 nenechá žáka samotného s případným vokálním či instrumentálním nezdarem, ale vytrvale mu nabízí různé varianty řeše-
ní 

 nezavrhuje empirické hudební postupy žáků, ale snaží se je kultivovat 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 podporuje vyjadřování vlastních myšlenek a názorů na hudbu ústní i písemnou formou, koriguje formulace a kultivuje 
projev 

 vytváří v hudební výuce prostor pro diskusi, obhajobu vlastního názoru a vhodnou argumentaci 

 vede žáka k zamyšlení nad vznikem zvuků a tónů, nad intonací vlastního hlasu tak, aby toho využil k vlastnímu rozvoji 

 prostřednictvím nových technologií v hudbě (PC) nachází společnou komunikaci s žákem a zkvalitňuje ji u sebe i u něj 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 vytváří v hodinách hudební výchovy prostor pro práci v týmu při vokálních, instrumentálních i hudebně pohybových 
činnostech 

 svým pozitivním přístupem utváří příjemnou atmosféru při nácviku písní a skladeb 

 posiluje sebedůvěru žáků v hudebních činnostech tak, aby dokázali ovládat a řídit své jednání 

Kompetence občanské 
Učitel 

 upozoňuje na společenskou funkci hudby, na různých příkladech z dějin hudby uvádí její pozitivní funkci i možné zneuži-
tí 

 v rámci dějin české hudby vysvětluje žákům význam našich národních tradic a kulturního i historického dědictví 

Kompetence pracovní 
Učitel 

 při instrumentálních a vokálních činnostech vede žáky k citlivému zacházení s hudebními nástroji, s notovým materiálem, 
ale i s vlastním hlasem a sluchovody těch ostatních 

 
VYSVĚTLIVKY  VČ = vokální činnost  

 IČ = instrumentální činnost 

 HPČ = hudebně pohybová činnost 

 PČ = poslechová činnost 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách. 

Žák 

 seznámí se s pojmy rytmus a tempo 

 vyjadřuje své rytmické představy  a 
snaží se je graficky zachytit 

 používá standardní záznam jednodu-
chých rytmických figur (nota celá, 
půlová etc.) a dokáže je reprodukovat 

VČ: Rozvoj hudební  představivosti 

 rytmická cvičení 

 zachycování rytmu pomocí grafického 
záznamu, rytmický diktát 

 
OSV – pomáhá 
utvářet pozitivní po-
stoj k sobě samému  
a k druhým  

 

 naučí se používat mobilní telefon jako 
jednoduchý hudební nástroj 

 interpretuje vlastní i zadané melodie 
prostřednictvím mobilního telefonu 

IČ: Záznam hudby  

 program Skladatel na mobilním telefonu 

 přepis jednoduché melodie na mobilním  
telefonu 

 tvorba vlastní melodie na mobilním tele-
fonu 

 

 
 reflektuje vlastní hlasovou nedosta-

tečnost a hledá možnost nápravy 

 posoudí vokální projev ostatních 

VČ: Reflexe vokálního projevu – pěvecká 
soutěž 
 
 

 

  seznámí se s možností transpozice 
melodie 

 pracuje s keyboardem a využívá jeho 
transpozičních možností 

 pracuje s PC hudeb. programem a 
využívá jeho transpozičních možností 

IČ: Hra na hudební nástroje  

 transpozice na keyboardu a v hudebních  
programech PC 

 

 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu i při mluvním pro-
jevu v běžném životě; zpívá dle svých 
dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého. 

 pochopí zásady hlasové  hygieny a 
aplikuje je ve vlastním mluveném pro-
jevu 

 

VČ: Mluvní projev 

 hlasová hygiena – co všechno škodí hla-
sivkám 

 hlasová hygiena, jak mluvit nahlas, jak 
mluvit potichu, deklamace 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

Žák 

 nacvičí pěvecký postoj, prohloubí dechovou 
techniku 

 uvědomí si problematiku primárního tónu 

 chápe svoje tělo jako hudební nástroj 
s možností rezonance 

 najde své hlasové rejstříky a ujasní si jejich 
funkci 

 rozšiřuje svůj pěvecký rozsah 

 uvědomí si své hlasové nedostatky a pracuje 
na jejich odstranění 

 zařadí svůj hlas do správné pěvecké skupiny 
podle průvodních znaků a momentálních 
dispozic 

VČ: Pěvecký projev 

 hlasová hygiena – dýchání, pěvecký po-
stoj 

 dechová cvičení, brumendo, appogio 

 brumendo, naznívání tónu 

 charakteristika vokálů 

 charakteristika konsonantů 

 rezonance, rezonanční dutiny 

 hlasové rejstříky hlavový, hrudní, voix 
mixte 

 techniky vokálního projevu 

 rozšiřování rozsahu – pěvecká cvičení 

 hlasová nedostatečnost a způsoby ná-
pravy 

 pěvecké dělení hlasů – soprán, alt, tenor, 
bas 

 pěvecké dělení hlasů – mezzosoprán, 
baryton 

 

Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schop-
ností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a 
volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební impro-
vizace. 

 upevní si znalosti grafického záznamu písní a 
skladeb 

IČ: Záznam hudby  

 noty – klíče, notová osnova – opakování 
ZŠ 

 rytm. hodnoty not, nota celá, půlová, 
osminová etc.  

 posuvky – křížek, béčko, odrážka 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

Žák 

 komunikuje prostřednictvím hudeb-
ních termínů 

 připravuje vlastní jednoduché tonální 
modely 

 uvědomí si možnosti tónového pro-
storu a pokouší se s nimi pracovat 

 zvládá princip odvození složitějších 
tonálních vztahů 

PČ: Vztahy mezi tóny  

 tetrachordy a církevní stupnice 

 orientální stupnice, asijský tónový systém 

 přehled oktáv subkontra až čtyřčárkovaná 
oktáva 

 enharmonická záměna 

 durová stupnice 

 mollová stupnice harmonická 

 mollová stupnice melodická 

 chromatická stupnice 

 durové stupnice – kvintový  kruh  

 molové stupnice – kvartový  kruh 

 

  ověří si možnosti transpozice na key-
boardu, klavíru, kytaře 

IČ: Hra na hud. nástroje 

 transpozice a její praktické využití 

 

Realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a sklad-
by různých stylů a žánrů. 
 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
vlastního záznamu 

VČ: Záznam vokální hudby   

 zachycení melodie písně pomocí linky a její 
zpětná reprodukce 

 

 
 zpívá lidové a umělé písně podle pře-

jatého záznamu 

VČ: Rozvoj hudební představivosti  

 zachycování melodie písně pomocí notového 
záznamu a její zpětná reprodukce 

 

 
 transponuje podle svých možností 

tóny a melodie do zpěvné polohy 

VČ: Rozvoj hud. sluchu  

 přenášení tónů do zpěvné polohy 

 převádění melodií do zpěvné polohy 

 

 
 rozlišuje různé možnosti a způsoby 

techniky vokálního projevu 

VČ: Pěvecký projev  

 zpěv staccato a zpěv legato 

 zpěv nonlegato, zpěv akcentů 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Rozpozná některé z tanců různých sty-
lových období, zvolí vhodný typ hu-
debně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě in-
dividuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede jedno-
duchou pohybovou vazbu. 

Žák 

 vyjádří vlastními pohybovými krea-
cemi svoji představu o historickém 
tanci 

HPČ: Orientace v prostoru  

 hudebně pohybové hry 
IČ: Hra na hud. nástroje  

 středověké rytm. mody (trochej, jamb, etc.), 
nástrojová reprodukce – Orffův instrumentář 

 

 dokáže jednoduchým způsobem ryt-
micky doprovodit středověké tance 

HPČ: Pohybové vyjádření hudby v návaznosti  
na sémantiku hudebního díla  

 pohybová improvizace 

 

 

 seznámí se s krokovými variacemi 
renesančních a barokních tanců 

HPČ: Pohyb. doprovod hudby  

 menuet, barokní tanec 

 renesanční a barokní tance, taneční kroky, 
vlastní pohybové ztvárnění. 

 

Orientuje se v proudu znějící hudby, 
vnímá užité hudebně výrazové pro-
středky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a 
na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvá-
řenému celku. 

 seznámí se s hudebně výrazovými 
prostředky jako s pojmy a naučí se je 
používat při slovním hodnocení 
skladby 

PČ: Hudební výrazové prostředky 

 melodie, rytmus, harmonie 

 dynamika, barva 

 rytmus, metrum, tempo 
PČ: Kvality tónů  

 tón – vlastnosti tónu 

 

 přijme do svého slovníku italské hu-
dební pojmy a naučí se je používat ve 
správném kontextu 

 

PČ: Orientace v hud. prostoru  

 italské hudební názvosloví. 

 sémantické prvky v barokních skladbách 

 

 
 chápe hudební dílo jako logicky utvá-

řený celek 
 

PČ: Analýza hud. skladby  

 fuga 

 rondo 

 concerto grosso 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí sly-
šenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladba-
mi. 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění. 
 

Žák 

 seznámí se s jednotlivými obdobími 
dějin hudby od počátků do doby ba-
rokní 

 srovnává hudební skladby se soudo-
bými díly architektury 

 srovnává hudební skladby se soudo-
bými díly výtvarného umění 

PČ: Orientace v hud. prostoru  

 přehled dějin hudby – charakteristika jedn. 
období 

 prehistorické období dějin hudby – starověké 
texty 

 prehistorické hudební nástroje 

 Neumy – předchůdci not, Seikilova píseň 

 Gregoriánský a Ambrosiánský chorál 

 renesanční vokální polyfonie –  charakteristi-
ka období v kontextu s nehudebními díly 

 hudební baroko –  charakteristika období  
v kontextu s nehudebními díly 

 

 

 srovnává hudební skladby stejného 
stylového období 

 srovnává hudební skladby různých 
stylových období 

 pochopí, k jakým účelům byly kon-
krétní skladby napsány 

 čerpá z životních osudů jednotlivých 
skladatelů historické a hudební po-
znatky 

PČ: Hudební díla a autoři  

 Quido z Arezza, chorální notace 

 období Ars antiqua, Pařížské organum 

 období Ars nova 

 husitský chorál a nejstarší české hudební pa-
mátky v kontextu s nehudebními díly 

 světská hudba v období gotiky a renesance 

 česká hudba v období renesance v kontextu 
s nehudebními díly 

 Florentská camerata, vznik opery 

 J. S. Bach – hudební baroko 

 A. Vivaldi – hudební baroko 

 G. F. Händel – hudební baroko 

 česká hudba v období baroka 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách. 
 

Žák 

 naučí se správnému pěveckému po-
stoji a dalším praktickým návykům, 
které jsou v hudební praxi potřebné 

VČ: Orientace v not. záznamu  

 správné držení not při zpěvu 

 jak sledovat not.záznam a dirigenta 
zároveň 

 

  vyjadřuje své rytmické představy  a 
snaží se je graficky zachytit 

 používá standardní záznam jednodu-
chých rytmických figur (nota celá, 
půlová etc.) a dokáže je reprodukovat 

VČ: Rozvoj hudební představivosti 

 rytmická cvičení 

 zachycování rytmu pomocí grafického 
záznamu, rytmický diktát 

 

 

  reflektuje vlastní hlasovou nedosta-
tečnost a hledá možnost nápravy 

 posoudí vokální projev ostatních 

VČ: Reflexe vokálního projevu  

 pěvecká soutěž 

OSV – napomáhá utvá-
ření pozitivního postoje 
k sobě samému  
a k druhým 

TO – poznávání lidí 

  používá standardní záznam jednodu-
chých melodických figur (nota celá, 
půlová etc.) a dokáže je reprodukovat 

VČ: Rozvoj hud. sluchu  

 notový zápis zpívané a hrané melodie 
v rozsahu tří tónů 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu i při mluvním pro-
jevu v běžném životě; zpívá dle svých 
dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého. 

 pochopí zásady hlasové hygieny 
s ohledem na nastávající krizové ob-
dobí (mutace) a aplikuje je ve vlastním 
mluveném projevu 

VČ: Pěvecký projev 

 mutace a její problematika 

 zpěv unisono a zpěv v oktávách (že-
ny-muži) 

OSV – vede 
k porozumění sobě sa-
mému a druhým 

TO – Sebepoznání a 
sebepojetí 

 uvědomí si své hlasové nedostatky a 
pracuje na jejich odstranění 

 upevní si znalosti grafického záznamu 
písní a skladeb 

 mapuje svůj intonační prostor pro-
střednictvím nových poznatků (inter-
valy)  

VČ: Intonace 

 primy v lid.a umělých písních 

 malé sekundy vzestupné v lid. a umě-
lých písních 

 malé sekundy sestupné v lid. a umě-
lých písních 

 velké sekundy vzestupné v lid. a umě-
lých písních 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

 

VČ: Intonace (pokračování) 

 velké sekundy sestupné v lid. a umě-
lých písních 

 malé tercie vzestupné v lid. a umělých 
písních 

 malé tercie sestupné v lid a umělých 
písních 

 

Reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé mo-
tivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jed-
noduché doprovody, provádí jednoduché hu-
dební improvizace. 
 

Žák 

 komunikuje prostřednictvím hudeb-
ních termínů 

 uvědomí si možnosti tónového pro-
storu a pokouší se s nimi pracovat 

 zvládá princip odvození složitějších 
tonálních vztahů 

 pokouší se o jednoduché akordické 
doprovody na keyboardu, klavíru, ky-
taře 

PČ: Vztahy mezi tóny  

 intervaly – čisté, zvětšené a zmenšené 

 intervaly – malé a velké 

 intervaly a solmizační systém 

 stavba durového akordu a jeho obraty 

 stavba mollového akordu a jeho obra-
ty 

 zmenšený a zvětšený kvintakord 

 čtyřzvuky – septakordy 

 akordové značky a číslovaný bas 

 

Realizuje podle svých individuálních schopnos-
tí a dovedností písně a skladby různých stylů a 
žánrů. 
 
 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
vlastního záznamu 

 zpívá lidové a umělé písně podle pře-
jatého záznamu 

 orientuje se v notovém záznamu tak, 
aby omezil nedostatky a byl schopen 
spolupráce s ostatními 

VČ: Orientace v not. záznamu  

 jak sledovat text písně i melodii záro-
veň 

 práce s repeticí 

 da capo al fine 

 prima volta, seconda volta 

 pomlky 

 stoupání a klesání melodie 

 jednohlas, vícehlas 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Rozpozná některé z tanců různých stylo-
vých období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě 
a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti před-
vede jednoduchou pohybovou vazbu. 
 

Žák 

 vyjádří vlastními pohybovými 
kreacemi svoji představu o histo-
rickém tanci 

HPČ: Orientace v prostoru  

 hudebně pohybové hry 

 

 pohybově vyjádří vlastní příběh 
inspirovaný poslechem klasicistní 
a romantické hudby 

HPČ: Pohybové vyjádření hudby 
v návaznosti na sémantiku hudebního díla  

 pohybová improvizace 

 

Orientuje se v proudu znějící hudby, 
vnímá užité hudebně výrazové prostřed-
ky a charakteristické sémantické prvky, 
chápe jejich význam v hudbě a na zákla-
dě toho přistupuje k hudebnímu dílu ja-
ko k logicky utvářenému celku. 

 seznámí se s hudebně výrazovými 
prostředky jako s pojmy a naučí se 
je používat při slovním hodnocení 
skladby 

PČ: Vztahy mezi tóny 

 Co je to harmonie? 

 disonance a konsonance vytváření vlastních 
soudů a preferencí 

OSV – vede 
k uvědomování si 
hodnoty různosti 
názorů, přístupů 
k řešení problémů 

TO – Kreativita 

 chápe hudební dílo jako logicky 
utvářený celek 

PČ: Analýza hud. skladby  

 melodram 

 koncert pro sólový nástroj s doprovodem 
orchestru 

 symfonie 

 symfonická báseň 

 
 orientuje se v proudu znějící hud-

by s ohledem na dobu jejího vzni-
ku a uvědomí si typické  kompo-
ziční prvky jednotlivých období   

PČ: Orientace v hudebním prostoru  

 klasicismus – charakteristika období, sé-
mantické prvky jednotlivých skladeb 

 hudební romantismus – charakteristika ob-
dobí, sémantické prvky ve skladbách 

 

Zařadí na základě individuálních schop-
ností a získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového období a porovnává 
ji z hlediska její slohové a stylové přísluš-
nosti s dalšími skladbami. 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění. 

 seznámí se s jednotlivými obdo-
bími dějin hudby od klasicismu po 
romantismus 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly architektury 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly výtvarného umění 

PČ: Hudební díla a autoři   

 W. A. Mozart – život a dílo, Mozart v Praze 
v kontextu s nehudebními díly (Stavovské 
divadlo) 

 J. Haydn – život a dílo 

 L. v. Beethoven – život a dílo 

VMEGS – kultivuje 
postoje k Evropě 

TO – Evropa a svět 
nás zajímá 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 srovnává hudební skladby stejné-
ho stylového období 

 srovnává hudební skladby růz-
ných stylových období 

 pochopí, k jakým účelům byly 
konkrétní skladby napsány 

 čerpá z životních osudů jednotli-
vých skladatelů historické a hu-
dební poznatky 

 Beethoven v Čechách, hymna EU 

 Česká hudební emigrace v období klasi-
cismu. 

 romantismus – instrumentální tvorba – 
F.Chopin 

 národní skladatelské školy v období ro-
mantismu - G.Verdi, R.Wagner 

 Antonín Dvořák – život a dílo 

 Bedřich Smetana – život a dílo 

 Národní divadlo – historický význam 

VMEGS – kultivuje 
postoje k Evropě 

TO – Objevujeme 
Evropu a svět 
 
 
VMEGS – kultivuje 
postoje k Evropě 

TO – Evropa a svět 
nás zajímá 

 
TERCIE  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák: 
Využívá své individuální hudební schop-
nosti a dovednosti při hudebních aktivi-
tách. 
 

Žák: 

 upřesňuje své rytmické představy 
pomocí přejatých rytmických figur 

 upřesňuje své harmonické před-
stavy pomocí přejatých harmonic-
kých modelů 

IČ: Hra na hud. nástroje 

 využívání rytmických funkcí keyboardu 

 využívání akordických funkcí keyboardu 

 

 

 pracuje s PC hudeb. programem a 
využívá jeho grafických možností 

IČ: Záznam hudby  

 psaní not na PC 

 psaní v programu Cubase 

 psaní v programu Sibelius 

 přehled notačních programů pro PC 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 
Žák 

 tvůrčím způsobem pracuje s PC 
hudebním programem 

IČ: Vyjadřování hudebních i nehudebních před-
stav a myšlenek pomocí hudebního nástroje 

 tvorba vlastní reklamní znělky v programu  
Cubase 

OSV – formuje stu-
dijní dovednosti 

TO – kreativita 

Uplatňuje získané pěvecké do-
vednosti a návyky při zpěvu i při 
mluvním projevu v běžném živo-
tě; zpívá dle svých dispozic in-
tonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého. 

 pochopí zásady hlasové hygieny a 
aplikuje je ve vlastním mluveném 
projevu 

 upevní si znalosti grafického zá-
znamu písní a skladeb 

VČ: Vokální improvizace  

 tvorba vlastních melodií v rozsahu tří tónů 
VČ: Rozvoj hud. sluchu  

 notový zápis zpívané a hrané melodie v rozsahu 
pěti tónů 

 

 rozšiřuje svůj pěvecký rozsah 

 uvědomí si své hlasové nedostatky a 
pracuje na jejich odstranění 

 mapuje svůj intonační prostor pro-
střednictvím nových poznatků (in-
tervaly)  

VČ: Intonace  

 kvarty vzestupné v lid. a umělých písních 

 kvarty sestupné v lid. a umělých písních 

 zvětšené kvarty v lid. a umělých písních (lydická 
tónina) 

 kvinty v lid. a umělých písních 

 malé sexty vzestupné v lid. a umělých písních 

 malé sexty sestupné v lid. a umělých písních 

 velké sexty vzestupné v lid. a umělých písních 

 velké sexty sestupné v lid. a umělých písních 

 

Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schop-
ností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a 
volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební impro-
vizace. 
 

 komunikuje prostřednictvím hu-
debních termínů 

 připravuje vlastní jednoduché har-
monické modely 

 uvědomí si možnosti tónového pro-
storu a pokouší se s nimi pracovat 

 zvládá princip odvození složitějších 
tonálních vztahů 

IČ: Záznam hudby  

 základní harmonické funkce  

 tónika, dominanta, subdominanta 

 vedlejší harmonické funkce   

 transpozice harmonických funkcí 

 modulace a přechody z tóniny  do tóniny   
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 

Žák 

 pokouší se o jednoduché akordické 
doprovody na keyboardu, klavíru, 
kytaře 

IČ: Tvorba doprovodů  

 harmonizace základními funkcemi vytváře-
ní vlastních soudů a preferencí (keyboard – 
kytara). 

 harmonizace vedlejšími funkcemi – vytvá-
ření vlastních soudů a preferencí (keyboard 
– kytara). 

OSV – formuje stu-
dijní dovednosti 

TO – kreativita 

 
 pokouší se o jednoduché improvi-

zace na keyboardu, klavíru nebo ky-
taře, v rámci svých možností 

IČ: Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního ná-
stroje  

 zásady improvizace   

 

Realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a sklad-
by různých stylů a žánrů. 
 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
vlastního záznamu 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
přejatého záznamu 

 orientuje se v notovém záznamu 
tak, aby omezil nedostatky a byl 
schopen spolupráce s ostatními 

VČ: Orientace v not. záznamu 

 coda 

 dvoudobý takt 

 třídobý takt 

 čtyřdobý takt  

 šestidobý takt 

 dvanáctidobý takt 

 

 
 seznámí se s problematikou vícehla-

sého zpěvu v rámci svých možností 
a možností ostatních 

 seznámí se s problematikou poly-
fonního zpěvu v rámci svých mož-
ností a možností ostatních 

VČ: Orientace v not. záznamu  

 jednohlas 

 lidový dvojhlas 

 umělý dvojhlas 

 trojhlas 

 čtyřhlas 

 kánon 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Rozpozná některé z tanců různých sty-
lových období, zvolí vhodný typ hu-
debně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě in-
dividuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede jedno-
duchou pohybovou vazbu. 
 

Žák 

 pohybově vyjádří vlastní příběh in-
spirovaný poslechem impresionis-
tické hudby 

 vyjádří vlastními pohybovými krea-
cemi svoji představu o historickém 
tanci 

 seznámí se s krokovými variacemi 
dobových tanců 

HPČ: Pohybové vyjádření hudby 
v návaznosti na sémantiku hudebního díla  

 pohybová improvizace  
HPČ: Orientace v prostoru  

 hudebně pohybové hry 
HPČ: Pohyb. doprovod hudby  

 lidové tance 

 kankán 

 blues 

 ragtime 

 rock’n’roll 

 

Orientuje se v proudu znějící hudby, 
vnímá užité hudebně výrazové pro-
středky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a 
na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvá-
řenému celku. 

 seznámí se s hudebně výrazovými 
prostředky jako s pojmy a naučí se 
je používat při slovním hodnocení 
skladby 

 přijme do svého slovníku italské 
hudební pojmy a naučí se je použí-
vat ve správném kontextu 

PČ: Hudební díla a autoři  

 impresionismus v hudbě v kontextu 
s nehudebními díly, sémantické prvky 
v jednotlivých skladbách 

PČ: Analýza hud. skladby  

 Bolero – M. Ravel 

 

Zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí sly-
šenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladba-
mi. 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění. 

 chápe hudební dílo jako logicky 
utvářený celek 

 seznámí se s jednotlivými obdobími 
dějin hudby od počátků do doby 
barokní 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly architektury 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly výtvarného umění 

PČ: Hudební styly a žánry  

 spirituál, gospell, blues, ragtime 

 klasický jazz, L. Armstrong 

 swing – 30.- 40. léta 20.stol. G. Miller, F. 
Sinatra 

 šanson, šantán, kabaret, music hall – období 
2. světové války 

 rock’n’roll, country a western, 50. léta 20. 
stol. 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  srovnává hudební skladby stejného 
stylového období 

 srovnává hudební skladby různých 
stylových období 

 pochopí, k jakým účelům byly kon-
krétní skladby napsány 

 čerpá z životních osudů jednotli-
vých skladatelů historické a hudební 
poznatky 

PČ: Hudební díla a autoři  

 expresionismus v hudbě 

 Hába – čtvrttónová hudba 

 dodekafonie a serialismus – 2. vídeňská 
škola  

 L. Janáček, I. Stravinskij, B. Bartók, 
Z.Kodály – folklorismus 

 

 

 
KVARTA  

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách. 
 

Žák 

 posoudí reklamní a filmovou hudbu 
z hlediska vlastních poznatků a zku-
šeností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 hudba v reklamě; vytváření vlastních soudů 
a preferencí 

 

  vyjadřuje své rytmické a  melodické 
představy a snaží se je graficky za-
chytit; pracuje s PC hudeb. progra-
mem a využívá jeho grafických 
možností 

 tvůrčím způsobem pracuje s PC 
hudeb. programem  

IČ: Záznam hudby 

 psaní not na PC 

 psaní v programu Cubase 

 psaní v programu Nuendo 

 psaní v programu Sibelius 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu i při mluvním pro-
jevu v běžném životě; zpívá dle svých 
dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého. 
 

Žák 

 reflektuje vlastní hlasovou nedosta-
tečnost a hledá možnost nápravy 

 posoudí vokální projev ostatních 

 mapuje svůj intonační prostor pro-
střednictvím nových poznatků (in-
tervaly)  

VČ: Intonace 

 malé septimy vzestupné v lid. a umělých 
písních 

 malé septimy sestupné v lid. a umělých pís-
ních 

 velké septimy vzestupné 

 velké septimy sestupné 

 oktávy v lid.a umělých písních 

 

  pochopí zásady hlasové hygieny a 
aplikuje je vlastním mluveném pro-
jevu 

VČ: Hudební rytmus 

 vzájemné souvislosti rytmu řeči a hudby 
 

Reprodukuje na základě svých indivi-
duálních hudebních schopností a do-
vedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché do-
provody, provádí jednoduché hudební 
improvizace. 

 komunikuje prostřednictvím hu-
debních termínů 

 připravuje vlastní jednoduché to-
nální modely 

 uvědomí si možnosti tónového pro-
storu a pokouší se s nimi pracovat 

 zvládá princip odvození složitějších 
tonálních vztahů 

VČ: Vokální improvizace 

 tvorba vlastních melodií v rozsahu šesti tó-
nů 

 tvorba vlastních melodií v rozsahu osmi 
tónů 

VČ: Rozvoj hud. sluchu 

 notový zápis zpívané a hrané melodie 
v rozsahu šesti tónů 

 notový zápis zpívané a hrané melodie 
v rozsahu osmi tónů 

 

Realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a sklad-
by různých stylů a žánrů. 
 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
vlastního záznamu 

 zpívá lidové a umělé písně podle 
přejatého záznamu 

IČ: Tvorba doprovodů 

 harmonizace základními a vedlejšími funk-
cemi   

 vytváření vlastních soudů a preferencí (key-
board – kytara) 

OSV – formuje stu-
dijní dovednosti 

TO – kreativita 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 se pokouší o jednoduché akordické 
doprovody na keyboardu, klavíru, 
kytaře 

 pokouší se o jednoduché improvi-
zace na keyboardu, klavíru nebo ky-
taře, v rámci svých možností 

IČ: Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního ná-
stroje  

 zásady improvizace   
 

 

Rozpozná některé z tanců různých sty-
lových období, zvolí vhodný typ hu-
debně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě in-
dividuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede jedno-
duchou pohybovou vazbu. 
 

 vyjádří vlastními pohybovými krea-
cemi svoji představu o taktování a 
dirigování znějící hudby   

 osvojí si základní taktovací schéma-
ta a pokouší se je použít v praxi 

 ověří si své hudebně pohybové 
schopnosti při taktování jednodu-
chých skladeb prováděných ostat-
ními 

 reaguje na tempové a dynamické 
změny v proudu znějící hudby 

 

HPČ: Pohyb. doprovod znějící hudby 

 taktování – una battuta, začátek skladby 

 taktování – dvoudobý takt 

 taktování – třídobý takt 

 taktování – čtyřdobý takt 

 taktování – závěr skladby, dílčí závěry 

 taktování – šestidobý takt 

 taktování – koruna 

 taktování – nástupy nástrojů a hlasů 

 taktování – pohybové reakce tempové a 
dynamické 

 taktování – rozvoj pohybové paměti 

 

Orientuje se v proudu znějící hudby, 
vnímá užité hudebně výrazové pro-
středky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a 
na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvá-
řenému celku. 
 

 seznámí se základními druhy hu-
debních forem a dokáže je vysvětlit 

 chápe hudební dílo jako logicky 
utvářený celek 

 rozpozná jednotlivé druhy  hudeb-
ních forem a dokáže je určit  

PČ: Analýza hud. skladby 

 pojem hudební forma 

 motivek, motiv, téma 

 věta, perioda, dvojperioda 

 malá a velká dvoudílná a třídílná forma 

 sonátová forma 

 symfonie 

 symfonická báseň 

 symfonická filmová hudba 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Školní výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 používá hudebních termínů při vy-
tváření vlastních soudů a preferencí 
v hudbě 

PČ: Interpretace znějící hudby  

 kam směřuje hudba?  

 vytváření vlastních soudů a preferencí 
 

 

Zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí sly-
šenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladba-
mi. 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění. 
 
 

 seznámí se s jednotlivými obdobími 
dějin hudby ve 20. a 21. století 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly architektury 

 srovnává hudební skladby se sou-
dobými díly výtvarného umění 

 pochopí, k jakým účelům byly kon-
krétní skladby napsány 
 

 

PČ: Hudební díla a autoři  

 B.Martinů, S.Prokofjev, neoklasicismus 

 postmoderní klasická hudba ve 20. a 21. 
století 

 postmoderní česká klasická hudba ve 20. a 
21. stol. 

PČ: Hudební styly a žánry  

 britský rock, folk music, 60. léta 20. stol. 

 elektronická a aleatorní hudba 

 hard rock, pop, disco, 70. – 80. léta 20. stol. 

 punk, heavy metal, rap, hip hop, house, 80. 
– 90. léta 20.stol. 

 

 

 dokáže shrnout své poznatky 
z jednotlivých období dějin hudby a 
pohovořit souvisle o vývoji hudby 

PČ: Orientace v hud. prostoru  

 vývoj klasické hudby od kořenů 
do současnosti 

 vývoj nonartificiální hudby od počátků do 
současnosti 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Pojetí výtvarného oboru  
Vyučovací předmět výtvarná výchova klade důraz na tvůrčí činnosti tvorba vnímání interpretace. Tyto činnosti umožňují 
rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení prožívání, fantazii, představivost, intuici a kreativitu. K jejich realizaci nabízí 
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v nových 
médiích. Tvůrčími aktivitami (rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků) je žák 
veden k uplatňování a rozvíjení pocitů a prožitků, uplatňuje vhodné prostředky pro vyjádření těchto vjemů. Vedeme žáka k 
uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretace vizuálně obrazných vyjádření.. Vedeme 
žáka k hledání souvislostí, vytváření osobního postoje k obsahu vizuálně obrazných vyjádření a hledání vhodného způsobu 
presentace vlastní tvorby žáka. 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova jsou integrována Průřezová témata (PT), která jsou realizována v prů-
běhu základního vzdělávání: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Enviromentální výchova 

 Mediální výchova 

 Multikulturalita 

Časové vymezení předmětu 
Týdenní časová dotace: 

 Prima  2 hodiny 

 Sekunda  1 hodina 

 Tercie  1 hodina 

 Kvarta  1 hodina 

Organizační vymezení předmětu  
Talentovaní žáci mohou navštěvovat výtvarný kroužek, kde je možno individuálně rozvíjet druh talentu u daného žáka. 
V kvartě je zadání projektu s 10 hodinovou dotací. Jedná se o model scénografického řešení vybrané divadelní hry. Práce se 
žáky s dyslexií vyžaduje větší soustředěnost na žáka a rozložení úkolů do delšího časového horizontu. Ročníky prima, tercie a 
kvarta rozvíjejí imaginativní složku žáka, naopak sekunda je zaměřena na technické a exaktní výtvarné vyjádření. 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel  

 vede k samostatné a tvořivé činnosti 

 vhodnou motivací probouzí v žákovi zájem o výtvarnou kulturu, podporuje jeho fantazii a tvůrčí schopnosti 

 vede žáka k získávání a zpracování poznatků z dostupných informačních zdrojů (tiskoviny, internet), ale s přímým 
kontaktem návštěvou galerie či muzea, vytváření databáze informací 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 vhodně zařazuje do výuky metody projektového vyučování 

 užitím vhodných metod při vlastní tvorbě propojuje vazbu na další umělecké obory 

 při realizaci tvůrčího záměru podporuje kreativní přístup 

Kompetence komunikativní 

 při práci vede žáka k osvojování a používání odborného jazyka 

 dává žákovi příležitost prezentovat získané poznatky vhodnou formou 

 při vlastní tvorbě, interakci s vizuálně obrazným vyjádřením dává příležitost specifickým způsobem (neverbální – vizuální, 
obrazová) vyjadřovat své smyslové zkušenosti 

 při diskusích nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních učíme žáka hodnotit zdůvodňovat a interpretovat dané vyjádření 

Kompetence sociální a personální 

 v tvůrčím procesu a při vnímání umělecké produkce poskytuje prostor jak pro samostatnou, tak i pro týmovou práci, 
podporuje schopnost společně tvořit 

 vede žáky k uvědomování si své role ve skupině, k dodržování pravidel při týmové práci a k odpovědnosti 

Kompetence občanské 

 v procesu tvorby a interakce s uměleckou produkcí je žák veden k vnímání a uvědomování si kulturních a duchovních 
hodnot, tradic 

 vede žáky k respektování každého člověka jako individuality, k toleranci, žáci mají možnost kriticky se vyjadřovat k 
názorům druhých 

 vede žáky k vyjádření vědomí nezbytnosti chránit životní prostředí, kulturní a duchovní hodnoty 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností vjemů představ a 
poznatků; vyjádří různé vlastnosti prvků 
a jejich vztahů pro získání osobitých vý-
sledků 

Žák 

 seznámí se základními technikami 

 hledá nejvhodnější formu svého 
výtvarného vyjádření  

Rovina vlastní tvorby vnímání a in-
terpretace 
Prostředky pro vyjádření: různé typy 
plošného a prostorového vyjadřování: 
kresba, malba, prostorová tvorba, 
kombinovaná technika, grafické tech-
niky, experimenty s materiály  

Literatura, hudba, film, 
divadlo, příklady ukázek 
výtvarného umění, inspi-
race 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání  vizuálních zkušeností; 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a fan-
tazie 

 pracuje s jednoduchými kreslený-
mi technikami 

 hledá abstraktní řešení daného 
zadání 

 poznává základní dělení barev na 
základní a doplňkové 

 záznamy expresivního vyjadřování 

Zkoumá výrazové možnosti, linie, 
tvar, objem v ploše 
Snaží se o seskupování prvků a jejich 
řazení, variace na prvek, rytmus prv-
ků, základní znalosti o barvách 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova 

 vybírá, kombinuje a vytváří pro vlastní 
osobité vyjádření: porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících i 
běžně užívaných vizuálně obrazných vy-
jádření 

 snaží se verbálně vyjádřit svůj vý-
tvarný záměr a přijímat kritiku ko-
lektivu 

Debaty, diskuze nad vlastní tvorbou, 
tvorbou ostatních, zaujímá vlastní po-
stoj 

Využívání animačních 
programů galerií a muzeí 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
přitom ze svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností a pro-
žitků 

 seznamuje se s počátky dějin 
umění a snaží se o reflexi při 
vlastní tvorbě 

Základy dějin umění I. 
Prehistorie umění antické Řecko a 
Řím 
Základy evropské civilizace 

Spolupráce s dějepisem a 
občanskou výchovou 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 porovnává na konkrétních příkla-
dech různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření: vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní 
společenské a kulturní podmíně-
nosti svých hodnotových soudů 

 prohlíží reprodukce výtvarných děl vyjadřuje 
a zdůvodňuje svůj kritický postoj 

 navštěvuje výstavy a snaží se nalézt souvislos-
ti mezi probíranou látkou a současným umě-
leckým provozem 

Interpretace slavných výtvarných 
děl  nalézání podstaty tradičních 
směrů práce s uměleckým dílem 
Konfrontace s osobní zkušeností 
návštěva galerií a muzeí 
Výchova ke vztahu ke kulturně 
historickému dědictví  

Dějepis, občanská vý-
chova 

PT: Osobnostní a soci-
ální výchova 

 ověřuje komunikační účinky vy-
braných upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích 

 realizuje vlastní prezentace svých prací 
v budově školy 

 zúčastňuje se aktivně při výzdobě školy  

Výroba sociálního portfolia, ar-
chiv, prezentace ve veřejném pro-
storu, účast na výtvarných soutě-
žích 

PT: Mediální výchova 

PT: Enviromentální vý-
chova vztah člověka k 
prostředí 

 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 používá a ošetřuje rýsovací potřeby 

Žák 

 nalepí rovně papír na rýsovací prkno 

 správně drží a požívá tužku, šablonu, přílož-
ník, pravítko, úhloměr, kružítko 

 orientuje se v použití tuh různé tvrdosti 

 udržuje rys v čistotě 

 dodržuje základní bezpečnostní pravidla pro 
práci s rýsovacími potřebami 

 správně ořeže tuhu kružítka a tužky 

druhy čar 
rovnoběžky 
kolmice 
mnohoúhelníky 
pravoúhlé promítání 
volné rovnoběžné promítání 
mnohoúhelníky 

 

 rozliší různé druhy čar a uvede je-
jich použití 

 rozliší a pojmenuje různé druhy čar 

 narýsuje různé druhy čar 

 uvádí na konkrétních příkladech použití jed-
notlivých druhů čar 

druhy čar: plná tlustá, plná slabá, 
čárkovaná, čerchovaná 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 rýsuje kolmice a rovnoběžky  narýsuje rovnoběžky za pomocí příložníku 

 narýsuje rovnoběžky za pomocí pravítka a trojúhelníku 

 narýsuje kolmice za pomocí příložníku 

 narýsuje kolmice za pomocí pravítka a trojúhelníku 

 vede určitým bodem rovnoběžku k dané přímce 

 vede určitým bodem kolmici k dané přímce 

 vyšrafuje daný obrazec 

rovnoběžky 
kolmice 
druhy čar 

 

 rozliší a narýsuje různé druhy 
mnohoúhelníků 

 na příkladech rozliší pravidelný a obecný mnohoúhel-
ník 

 navrhne a sestrojí vlastní mnohoúhelník 

 sestrojí pravidelný 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12-úhelník 

mnohoúhelníky 
 

 kótuje a čte okótované obrazce  přečte rozměry okótovaného obrazce 

 sestrojí okótovaný obrazec či ho v požadované velikos-
ti vystřihne z papíru 

 uplatňuje v praxi základní pravidla kótování 

kótování plochých součástek 
 

 rozliší základní matematická tělesa, 
sestrojí jejich síť a znázorní je 
v rovině pomocí volného rovno-
běžného a pravoúhlého promítání 

 rozliší základní matematická tělesa 

 popíše základní matematická tělesa 

 uvede vlastnosti základních matematických těles 

 sestrojí sítě základních matematických těles 

tělesa: kvádr, hranol, krychle, 
válec, jehlan, kužel, komolý 
jehlan, komolý kužel 

 

  uplatňuje v praxi základní pravidla pravoúhlého promí-
tání 

 používá s porozuměním základní terminologii pro pra-
voúhlé promítání 

 sestrojí tělesa v pravoúhlém promítání 

pravoúhlé promítání 
 

  používá s porozuměním základní terminologii pro vol-
né rovnoběžné promítání 

 sestrojí tělesa ve volném rovnoběžném promítání 

volné rovnoběžné promítání 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší šká-
lu prvků vizuálně obrazných vyjádření a je-
jich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlast-
ních zkušeností vjemů představ a poznatků; 
vyjádří různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků 

Žák 

 využívá znalosti kreslených technik 

 pracuje na prostorových cvičeních 
(návrhy, modely klobouků, křesel 
apod.) 

 používá netradiční materiály, fanta-
zijní design 

Rovina vlastní tvorby vnímání a interpre-
tace 
Prostředky pro vyjádření: různé typy vi-
zuálně obrazových vyjadřování kresba, 
malba, prostorová tvorba, kombinovaná 
technika, grafické techniky, experiment 
s materiály, Nová média  

Literatura, film, 
hudba, divadlo, 
časopisy, ency-
klopedie, mono-
grafie 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání  vizuálních zkušeností; zku-
šeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 používá znalostí o působení barvy 
při prostorových cvičeních 

 kreslí jednoduché perspektivní zob-
razení 

Zkoumá výrazové možnosti linie tvaru, 
objemu v ploše a prostoru 
Zachycení proměny tvaru, variace na pr-
vek, detail prvku 
Nadsázka, barevné řešení 
Základy perspektivy I. 
Dominanta, vertikála, horizontála 

PT: Osobnostní 
a sociální výcho-
va 

PT: Mediální 
výchova 

 užívá prostředky pro zachycení jevů a proce-
sů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médií - počí-
tačová grafika, fotografie, video, animace 

 připravuje návrhy na logo, pozván-
ky, návrhy na CD, poštovní známky 
apod. 

 inspiruje se použitím PC 

Uplatňuje při vlastní tvorbě některé 
z metod současného umění a digitálních 
médií (počítačová grafika, foto, video, 
animace) 

 

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření: porovnává a hod-
notí jeho účinky s účinky již existujících, 
běžně užívaných, vizuálně obrazných vyjád-
ření 

 kriticky hodnotí svou práci 

 snaží se vcítit do způsobu vyjádření 
ostatních 

Debaty, diskuze nad vlastní tvorbou, 
tvorbou ostatních 
Vytváření kritérií a osobního postoje 

 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vy-
jádření současnosti i minulosti; vychází při-
tom ze svých znalostí historických souvislos-
tí i z osobních zkušeností a prožitků 

 snaží se o vlastní interpretaci světo-
vých děl výtvarného umění 

 používá získané znalosti při vlastní 
tvorbě 

 experimentuje s reprodukcí díla 

Základy dějin umění III. 
Rokoko – impresionisté 
Výchova ke vztahu ke kulturně historic-
kému dědictví 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 ověřuje komunikační účinky vybraných 
upravených či samostatně vytvořených vizu-
álně obrazných vyjádření v sociálních vzta-
zích, nalézá vhodnou formu pro jejich pre-
zentaci 

 vytváří si osobní archiv  

 zúčastňuje se školních výstav 

 je aktivní při výzdobě školy 

Sleduje, dokumentuje vlastní výtvarný 
vývoj 
Prezentace ve veřejném prostoru 
Výtvarné soutěže 

PT: Mediální 
výchova 

 
KVARTA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší šká-
lu prvků vizuálně obrazných vyjádření a je-
jich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlast-
ních zkušeností vjemů představ a poznatků; 
vyjádří různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků 

Žák 

 využívá dosažených znalostí pro 
vyjádření vlastních představ 

 vybírá vhodné prostředky a kombi-
nuje je 

 pracuje na prostorových cvičeních 
(modely hraček, scénografie) 

Rovina vlastní tvorby vnímání a interpre-
tace 
Prostředky pro vyjádření: různé typy vi-
zuálně obrazových vyjadřování kresba, 
malba, prostorová tvorba, kombinovaná 
technika, grafické techniky, experiment 
s materiály, Nová média, grafické techniky 

Literatura, film, 
hudba, divadlo, 
časopisy, ency-
klopedie, mono-
grafie 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání  vizuálních zkušeností; zku-
šeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ,  fantazie 

 pracuje s danými prvky snaží se o 
jejich seskupování vrstvení, rytmus, 
variace na prvek, detail prvku, nad-
sázka, experimentuje s tvarem, de-
formuje 

Zkoumá výrazové možnosti linie tvaru, 
objemu v ploše 
Zachycení proměn, transformace 
v prostoru a čase 
Užívá vybrané metody současného vý-
tvarného umění 
Základy perspektivy II. 

PT: Osobnostní 
a sociální výcho-
va 

PT: Mediální 
výchova 

 užívá prostředky pro zachycení jevů a proce-
sů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médií - počí-
tačová grafika, fotografie, video, animace 

 pracuje s tvarem, barvou snaží se o 
fantazijní vyjadřování 

 vyjadřuje vlastní prožívání záznam 
v prostoru a čase 

 interakce s realitou 

Uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretace 
zkušenosti získané smyslovým vnímáním 
Užívá některé z metod současného umění 
výtvarného a digitálních médií (počítačová 
grafika, foto, video, animace) 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření: porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících, běžně uží-
vaných, vizuálně obrazných vyjádření 

 hodnotí a zdůvodňuje svou odpo-
věď 

 interpretuje a toleruje tvorbu 
ostatních 

 vytváří si kritéria pro hodnocení 

Debaty, diskuze nad vlastní tvor-
bou, tvorbou ostatních 
Reflexe při vlastní tvůrčí činnosti 
hledání svého osobitého sdělení 

 

 rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření 
v rovině smyslového účinku, v rovině subjek-
tivního účinku a v rovině sociálně utvořeného i 
symbolického obsahu 

 snaží se dosáhnout maximálního 
barevného kontrastu 
s psychologickým účinkem barvy 

 používá barvu v symbolické rovi-
ně 

Vědomě vybírá a používá ve 
vlastní tvorbě znalosti z oblasti 
teorie barev 
Uplatňuje výrazové možnosti ba-
rev k osobitému výtvarnému vy-
jádření 
Rozlišuje působení v rovině sub-
jektivní a sociální 

 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjád-
ření současnosti i minulosti; vychází přitom ze 
svých znalostí historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a prožitků 

 nachází vztah k modernímu umě-
ní a jeho místu v dnešní společ-
nosti 

Základy dějin umění IV. 
Moderní umění a současnost 
Základy designu 
Výchova ke vztahu ke kultuře his-
torického dědictví 

PT: Výchova k myšlení 
v evropských a globál-
ních souvislostech 

Časopisy, monografie 

 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření: vy-
světluje postoje k nim s vědomím osobní, spo-
lečenské a kulturní podmíněnosti svých hod-
notových soudů 

 snaží se o vlastní vyjádření pocitu 
daného díla a promítá do něj svou 
osobní zkušenost 

 napodobuje ve své tvorbě projevy 
moderního umění 

 navštěvuje výstavy a uvědomuje si 
kulturní metody 

Nalezení souvislostí mezi klasic-
kým a moderním umění 

PT: Enviromentální vý-
chova 
PT: Mediální výchova 

 ověřuje komunikační účinky vybraných upra-
vených či samostatně vytvořených vizuálně ob-
razných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 vytváří si osobní archiv  

 zúčastňuje se školních a meziná-
rodních soutěží ve veřejném pro-
storu 

Dokumentuje vlastní výtvarný 
vývoj 
Výtvarné soutěže 
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5.16 ESTETICKÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Oblast Umění a kultura je zastoupena Výtvarným oborem, Hudebním oborem, a společným vzdělávacím 
obsahem integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace. 
 
Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (obrazem a kresbou, skulpturou a designem, architekturou, 
stylem a módou, filmem apod.), které jsou součástí našeho poznávání a prožívání lidské existence. Zároveň jsou způsobem 
komunikace a vzájemné spolupráce. 
Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují znakové systémy výtvarného umění různých etap a stylů, tak i ostatní produkty 
vizuální kultury. 
 
Vzdělávací obsah výtvarného oboru je vnitřně členěn na dvě základní skupiny pojímané v sociokulturních kontextech. 
 
První skupina představuje Obrazové znakové systémy umožňující vytváření aktivních postojů k obsahům obrazové komuni-
kace. Při tvorbě využívá vlastní obrazná vyjádření s využitím současných technologických prostředků, jako je fotografie, vi-
deo, film apod. Tyto systémy umožňují reflexi studenta ve světě vizuální kultury jako vnímatele i jako interpreta. 
 
Druhá skupina představuje Znakové systémy výtvarného umění. Umožňuje studentovi osobní účast ve výtvarném umělec-
kém procesu reflexí vlastních prožitků a zkušeností získaných experimentálním přístupem k uměleckým obrazným prostřed-
kům. Na tomto základě si vytváří přehled o jednotlivých směrech výtvarného umění od konce 19. století do současnosti. 
 
Vzdělávací obsah probíhá prostřednictvím tvůrčích činností, kde se pracuje se znaky s ustáleným významem i znaky, které 
svůj význam proměňují. Výtvarný obor spolupracuje s dalšími obory, které rozvíjejí obraznost jako hudba, literatura, dějepis 
či dramatické obory. 
 
Cílem předmětu je poznávání a porozumění umění prostřednictvím reflexe a vlastní tvorby v kontextu historických, spole-
čenských a technologických změn. 
 
Výuka probíhá formou povinně volitelného předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací v kvintě a sextě. Pro tento předmět je 
vyčleněna speciální učebna s možností prezentace vlastní tvorby.    
 
Časová dotace předmětu 
Kvinta 2 hodiny týdně 
Sexta 2 hodiny týdně 
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Učitel v estetické výchově rozvíjí pracovní kompetence žáka k řešení problémů spojených s výtvarnou prací v různých tech-
nikách a materiálech. 
Vzdělávací obsah Hudebního je členěn na produkci, recepci a reflexi.  
 
Produkce obsahuje vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti, při nichž se uplatňuje zejména kreativní přístup 
učitele i žáka. Rozvíjí se zde hudební schopnosti a vědomosti a upevňují se tak, aby vytvořily flexibilní základ, 
který žák bude schopen uplatnit v komunikaci s ostatními. Hlasový výcvik a zejména intonace posunují žáka oproti přede-
šlým ročníkům do nové zcela individuální problematiky. Otvírá se zde řešení intonačních úkolů, jejichž resumé je  
v zásadě celoživotním úkolem každého hudebníka. Práce s rytmem, hra a tvorba instrumentálních doprovodů má obdobný 
charakter a vytváří protipól intonační problematiky. 
 
Recepce obsahuje zejména poslechové činnosti. Je zaměřena na uvědomělé vnímání hudby nejen na základě pocitů, či dojmů, 
ale na základě hudebně teoretických a hudebně historických poznatků. Analýzy jednotlivých skladeb jsou zaměřeny na roze-
znávání hudebně výrazových prostředků užitých v díle. 
 
Reflexe stojí na vrcholu hudebních činností a zároveň jimi prolíná. Žák si na jejím základě uvědomuje historické okolnosti 
vzniku hudebního díla, je schopen dílo stylově, žánrově či formálně zařadit. Na základě těchto vědomostí  
je schopen dílo hodnotit a vytvářet vlastní uvědomělé hudební preference. 

 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel  

 inspiruje žáka k dalšímu studiu v oblasti umění a snaží se v něm vzbudit ochotu k celoživotní inklinaci tímto směrem 

 přiblíží žákovi vhodné metody a strategie vedoucí k efektivnímu studiu umění 

 učitel se snaží o maximalní systematizaci a propojení jednotlivých informací tak, aby žáka přivedl k tvůrčím činnostem 

 upozorňuje žáka na společenské a kulturní jevy tak, aby mu vytvořil komplexnější pohled na různé vzdělávací oblasti 

 vede žáka k experimentům, improvizacím, tvůrčímu myšlení a kritickému posuzování v hudbě, výtvarném umění a 
kultuře obecně 

 motivuje žáka tak, aby získal pozitivní vztah k učení a poznal jeho smysl a cíl 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 stimuluje žáka k vlastnímu úsudku na nejrůznější problémové situace v historii kultury a aktualizuje je 

 nenechá žáka samotného s případným vokálním či instrumentálním nezdarem, ale vytrvale mu nabízí různé varianty 
řešení 



 487 

 nezavrhuje empirické hudební postupy žáků, ale snaží se je kultivovat 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 učitel podporuje vyjadřování vlastních myšlenek a názorů na úmění ústní i písemnou formou, koriguje formulace a 
kultivuje projev 

 učitel vytváří ve výuce prostor pro diskusi, obhajobu vlastního názoru a vhodnou argumentaci 

 prostřednictvím nových nachází společnou komunikaci s žákem a zkvalitňuje ji u sebe i u něj 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 vytváří v hodinách estetické výchovy prostor pro práci v týmu 

 svým pozitivním přístupem utváří příjemnou atmosféru při tvůrčí činnosti 

 posiluje sebedůvěru žáků v  uměleckých činnostech tak, aby dokázali ovládat a řídit své jednání 

Kompetence občanské 
Učitel 

 upozoňuje na společenskou funkci kultury, na různých příkladech z dějin umění uvádí její pozitivní funkci i možné 
zneužití 

 v dějinách české kultury vysvětluje žákům význam našich národních tradic a kulturního i historického dědictví 
 

5.16.1 ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ 
 
KVINTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ 
SYSTÉMY 
žák 
porovnává různé znakové 
systémy, např. mluveného i 
psaného jazyka, hudby, dra-
matického umění.  
žák 
rozpoznává specifičnosti 
různých vizuálně obrazných 

vizuálně obrazné znakové systémy  
z hlediska poznání a komunikace 
interakce s vizuálně obrazným vyjádřením  
v roli autora, příjemce, interpreta 
uplatnění vizuálně obrazného vyjádření  
v úrovni smyslové, subjektivní  
a komunikační 

 

POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 
„já“ sám o sobě, mé chování, myšlení  
a prožívání jak rozumím vlastnímu tělesnému,  
psychickému a sociálnímu vývoji,  
jaký mám vztah k vlastnímu tělu a vlastní  
psychice jak jsem schopen vnímat  
se pozitivně, jak rozumím vlastní jedinečnosti 
jaká/jaký chci být a proč co skutečně dělám a  
co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
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znakových systémů a zároveň 
vědomě uplatňuje jejich 
prostředky  
k vytváření obsahu při vlastní 
tvorbě a interpretaci. 
žák 
v konkrétních příkladech vi-
zuálně obrazných vyjádření 
vlastní i umělecké tvorby 
identifikuje 
pro ně charakteristické 
prostředky. 
žák 
objasní roli autora, příjemce a 
interpreta při utváření obsahu 
a komunikačního 
účinku vizuálně obrazného 
vyjádření. 

 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY  
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
žák 
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 
prostředky pro uskutečňování svých pro-
jektů. 
žák 
využívá znalosti aktuálních způsobů 
vyjadřování a technických možností zvo-
leného média pro vyjádření své představy. 
žák 
charakterizuje obsahové souvislosti vlast-
ních vizuálně obrazných vyjádření a 
konkrétních uměleckých děl a porovnává 
výběr a způsob užití prostředků. 

výtvarné umění jako experimentální praxe z 
hlediska inovace prostředků, obsahu  
a účinku 
světonázorové, náboženské, filozofické  
a vědeckotechnické zázemí historických 
slohů evropského kulturního okruhu 
vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 
podstatných pro porozumění aktuální obra-
zové komunikaci 
— chápání vztahů předmětů a tvarů  
v prostoru (Cézanne), celistvost a rozklad tvaru 
(analytický kubismus), povrch  
a konstrukce (syntetický kubismus, kon-
struktivismus, geometrická abstrakce), vytváření 
iluze prostoru, objemu a pohybu  

ŽIJEME V EVROPĚ 
evropské kulturní okruhy 
evropské kulturní kořeny a hodnoty:  
křesťanství, demokracie, právo, umění,  
evropský integrační proces: historické ohlasy,  
významní Evropané: výběrová mozaika  
světově významných představitelů evropské   
kultury;  
význační Evropané a jejich vliv na českou  
kulturu 
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žák 
své aktivní kontakty a získané poznatky  
z výtvarného umění uvádí do vztahů jak  
s aktuálními i historickými uměleckými výt-
varnými projevy, tak s ostatními vizuálně 
obraznými vyjádřeními, uplatňovanými  
v běžné komunikaci. 
žák 
na konkrétních příkladech vysvětlí,  
jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
působí v rovině smyslové, subjektivní  
i sociální a jaký vliv má toto působení  
na utváření postojů a hodnot. 
 

(antická mimezis, fotografie, film) 
— proměnlivost obrazu v čase (futurismus, nová 
média), proměnlivost tvaru (animovaný film, no-
vá média), pohyblivé stanoviště  
diváka a změny úhlu vidění (umění akce, nová 
média), časoprostorové chápání  
a proměna kvalit (kubismus, nová média), prin-
cip náhody (dadaismus) 

 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
žák 
na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 
uvede, rozliší a porovná osobní  
a společenské zdroje tvorby, 
identifikuje je při vlastní tvorbě. 
žák 
na příkladech uvede vliv společenských 
kontextů a jejich proměn na interpretaci 
obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho 
účinku v procesu komunikace. 
žák 
pojmenuje účinky vizuálně obrazných 
vyjádření na smyslové vnímání, vědomě  
s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem 
rozšíření citlivosti svého smyslového 
vnímání. 
žák 

vizuálně obrazné znakové systémy  
z hlediska poznání a komunikace 
interakce s vizuálně obrazným vyjádřením  
v roli autora, příjemce, interpreta 
uplatnění vizuálně obrazného vyjádření  
v úrovni smyslové, subjektivní  
a komunikační 
 

SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ 
můj vztah ke spolupráci a k soutěži 
které mé osobnostní předpoklady jsou  
výhodné a naopak nevýhodné pro situace  
spolupráce a které pro situace soutěžení,  
konkurence atd. 
nakolik chci být originální a nakolik se umím  
přizpůsobovat druhým 
jak spolupracovat s lidmi, kteří jsou jiní než já  
sám, a jak rozvíjet vztahy s dospělými 
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při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv  
a individuální přínos pro tvorbu, interpre-
taci  
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření. 
žák 
na příkladech objasní vliv procesu komu-
nikace na přijetí a interpretaci vizuálně 
obrazných vyjádření; 
aktivně vstupuje do procesu komunikace a 
respektuje jeho pluralitu. 
 

 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY  
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
žák 
vytváří si přehled uměleckých vizuálně 
obrazných vyjádření podle samostatně zvo-
lených kritérií. 
žák 
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry  
(s důrazem na umění od konce 19. století  
do současnosti), z hlediska podstatných 
proměn vidění a stavby uměleckých děl  
a dalších vizuálně obrazných vyjádření. 
žák 
na příkladech uvádí příčiny vzniku a 
proměn uměleckých směrů a objasní širší 
společenské a filozofické okolnosti vzniku 
uměleckých děl. 
žák 
na konkrétních příkladech vizuálně 
obrazných vyjádření objasní, zda a jak se 
umělecké vyjadřovací prostředky výt-

— relativita barevného vidění (pointilismus, im-
presionismus, postimpresionismus, Cézanne), 
taktilní a haptické kvality díla (informel), zapojení 
těla, jeho pohybu  
a gest do procesu tvorby (akční tvorba, bodyart) 
— osvobození obrazu od zavedeného zobra-
zování viditelného (Kandinskij, Kupka), figurace 
a nefigurace (neoklasicismus, lyrická abstrakce), 
vztah slova a obrazu (lettrismus), vznik a up-
latnění symbolu (symbolismus, surrealismus, 
pop-art, konceptuální umění) 
— tvůrčí potenciál podvědomí (surrealismus), 
sebeuvědomování diváka (akční tvorba, osobní 
mytologie), účast v sociálním prostoru (perfor-
mance), minority (postmodernismus), stopy 
člověka v krajině (land-art) 
— vztahy s neevropskými kulturami (Gauguin, 
Picasso, minimal-art), zrušení hranice  
umění a neumění (Duchamp),  
neumělecké a neškolené vizuální vyjadřování 
(insitní umění) 

ŽIJEME V EVROPĚ 
evropské kulturní okruhy 
evropské kulturní kořeny a hodnoty:  
křesťanství, demokracie, právo, umění,  
evropský integrační proces: historické ohlasy,  
významní Evropané: výběrová mozaika  
světově významných představitelů evropské   
kultury;  
význační Evropané a jejich vliv na českou  
kulturu 
významní Evropané z českého prostředí:  
výběrová mozaika evropsky a světově významných 
reprezentantů kultury pocházejících z území Čech, 
Moravy a českého Slezska 
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varného umění  
od konce 19. století do současnosti 
promítají do aktuální obrazové komunikace. 
žák 
samostatně experimentuje s různými vi-
zuálně obraznými prostředky, při vlastní 
tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací 
prostředky současného výtvarného umění. 

— požadavek a meze obecné srozumitelnosti, 
vliv reklamy, masovost  
a autenticita projevu (pop-art, televize, nová mé-
dia – akční umění, postmodernismus), citace a 
metaznak (postmodernismus), 
moduly a jejich spojování, rekombinace, 
struktury (umění nových médií) 
 

 
5.16.2 ESTETICKÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ 

 
KVINTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

PRODUKCE 
žák 
využívá svůj individuální pěvecký potenciál 
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj 
hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, 
logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje 
zásady hlasové hygieny v běžném životě. 
žák 
využívá jednoduché a podle vybavení školy 
i složitější hudební nástroje (keyboardy, 
keyboardy ve spojení s počítačem)  
při individuálních či společných hudebních 
aktivitách a přiměřeně svým hudebním 
schopnostem a dovednostem používá 
hudební nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek  
a představ. 
 

vokální činnosti – kultivace pěveckého a  
hlasového projevu, intonační a rytmický  
výcvik, sólový a sborový zpěv,  
instrumentální činnosti – hra a tvorba  
instrumentálních doprovodů (rytmicko- 
melodické doprovody, jednoduchá aranžmá),  
hudebně pohybové činnosti  
– pohyb hudby a gesto 

POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 
„já“ sám o sobě, mé chování, myšlení  
a prožívání jak rozumím vlastnímu tělesnému,  
psychickému a sociálnímu vývoji,  
jaký mám vztah k vlastnímu tělu a vlastní  
psychice jak jsem schopen vnímat  
se pozitivně, jak rozumím vlastní jedinečnosti 
jaká/jaký chci být a proč co skutečně dělám a  
co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

PRODUKCE 
žák 

vokální činnosti – kultivace pěveckého a  
hlasového projevu, intonační a rytmický  

POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 
„já“ sám o sobě, mé chování, myšlení  
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využívá svůj individuální pěvecký potenciál 
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj 
hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, 
logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje 
zásady hlasové hygieny v běžném životě. 
žák 
využívá jednoduché a podle vybavení školy 
i složitější hudební nástroje (keyboardy, 
keyboardy ve spojení s počítačem)  
při individuálních či společných hudebních 
aktivitách a přiměřeně svým hudebním 
schopnostem a dovednostem používá 
hudební nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek  
a představ. 
 

výcvik, sólový a sborový zpěv,  
instrumentální činnosti – hra a tvorba  
instrumentálních doprovodů (rytmicko- 
melodické doprovody, jednoduchá aranžmá),  
hudebně pohybové činnosti  
– pohyb hudby a gesto6.1 Hudební obor 
 

a prožívání jak rozumím vlastnímu tělesnému,  
psychickému a sociálnímu vývoji,  
jaký mám vztah k vlastnímu tělu a vlastní  
psychice jak jsem schopen vnímat  
se pozitivně, jak rozumím vlastní jedinečnosti 
jaká/jaký chci být a proč co skutečně dělám a  
co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
 

 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

RECEPCE A REFLEXE 
žák 
vyděluje podstatné hudební znaky z proudu 
znějící hudby, rozpoznává hudebně výra-
zové prostředky 
užité ve skladbě, uvědomuje si hudební 
formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky 
utvářenému celku. 
žák 
popíše a na vybraných hudebních dílech 
(částech hudebního díla) ukáže důležité 
znaky tvorby 
a interpretace, vysvětlí, v čem tkví originální 
a nezaměnitelný přínos skladatele a inter-
preta, 
možná poselství sdělovaná prostřednictvím 

hudba jako organizovaný zvuk – hudební  
dílo – hudební objekt, hudebně výrazové  
prostředky, hudební forma, hudební znak,  
formální struktura a sémantika skladby 
hudební nástroje,  
nové technologie v hudbě,  
záznam hudby,  
přímá a nepřímá komunikace hudby 
hudební styly a žánry, funkce hudby –  
hudba a její využití v běžném životě, hudba  
jako kulturní statek a jako zboží,  
estetická a umělecká hodnota hudebního díla,  
hudební průmysl, hudba na objednávku 
a možnosti jejího zneužití 
 

ŽIJEME V EVROPĚ 
významní Evropané z českého prostředí:  
výběrová mozaika evropsky a světově  
významných reprezentantů kultury  
pocházejících z území Čech, Moravy a  
českého Slezska 
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hudby na základě svých schopností, znalostí 
i získaných 
zkušeností dešifruje a interpretuje. 
žák 
interpretuje hudbu na základě vědomostí a 
individuálních hudebních schopností; 
vytváří vlastní soudy 
a preference, které dokáže v diskusi obhájit.  

 
SEXTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

PRODUKCE 
žák 
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji 
úměrně svým hudebním schopnostem a 
pohybovým 
dispozicím;pohyb ve spojení s hudbou 
využívá k vyjádření vlastních představ a 
pocitů. 
žák 
orientuje se v zápise jednoduchých, 
případně i složitějších vokálních, instru-
mentálních 
i vokálně-instrumentálních písní a skladeb; 
na základě svých individuálních hudebních 
schopností 
tyto skladby realizuje. 
 

vokální činnosti -orientace v notovém 
(grafickém) zápisu vokálních kompozic, im-
provizace jednoduché 
vokální kompozice (předvětí a závětí, perioda) 
instrumentální činnosti -hra a tvorba jed-
noduchých instrumentálních kompozic (hudební 
věta, malá písňová forma, rondo), orientace v 
notovém a grafickém zápise instrumentálních 
kompozic, moderní 
hudební nástroje a počítač 
hudebně pohybové činnosti -pohybové etudy, 
tanec jako způsob komunikace 
 

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 
verbální a neverbální komunikace (specifika) 
co vím o svém komunikačním chování 
lidská komunikace a jak jí rozumím 
dovednosti spojené s následujícími kvalitami komuni-
kace a jak je mohu dále rozvíjet: 
— vnímající komunikace (na partnera orientované 
vnímání, aktivní naslouchání); 
— rozumějící komunikace (porozumění komuni-
kačním signálům v řeči lidského těla i řeči slov ve 
vlastní kultuře i v kontaktu s kulturami jinými); 
 

 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

RECEPCE A REFLEXE 
žák 
orientuje se ve vývoji hudebního umění; 
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení 

vznik a vývoj hudby – hudba vokální  
a instrumentální, periodizace hudebního vývoje 
(hledisko obecně historické, kulturně historické, 
hudebně imanentní), charakteristické hudební 

ŽIJEME V EVROPĚ 
evropské kulturní okruhy 
evropské kulturní kořeny a hodnoty:  
křesťanství, demokracie, právo, umění,  
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v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy podle 
charakteristických hudebních znaků, na zá-
kladě historických, 
společenských a kulturních kontextů popíše 
podmínky a okolnosti vzniku hudebního 
díla.  
žák 
odliší hudbu podle jejího stylového zařa-
zení, významu a funkce, rozpozná vhod-
nost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních situa-
cích. žák 
uvědomuje si roli hudebního průmyslu v 
současném světě; popíše možnosti využití 
hudby 
v „mimohudební“ oblasti a je schopen 
poukázat na příklady jejího zneužívání.  
žák 
uvědomuje si rozdílnost přístupů jed-
notlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, 
vnímá hudbu jako způsob 
prezentace vlastních idejí a názorů i idejí, 
pocitů a názorů ostatních lidí a na základě 
toho je schopen se 
s hudbou ztotožnit, či ji odmítnout. 
žák 
upozorní na ty znaky hudební tvorby, které 
s sebou nesou netoleranci, rasismus a 
xenofobii, 
a dokáže se od takové hudby distancovat 
 

znaky jednotlivých 
slohů, průniky, syntézy, hledání nových cest 
hudební skladatel a interpret,  
interpretace v hudbě,  
umělecký provoz 
 
hudba jako způsob identifikace, sebeprezen-
tace a druh generační výpovědi 
interpretace hudebního díla – popis 
hudebního díla v rovině významu, výrazu a 
výstavby, zařazení díla 
do historického a sociálního kontextu, hudební 
dílo jako možné poselství, vlastní hodnocení 
 

evropský integrační proces: historické ohlasy,  
významní Evropané: výběrová mozaika světově význ-
amných představitelů evropské  kultury;  
význační Evropané a jejich vliv na českou kulturu 
UŽIVATELÉ 
(vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem 
podnětům) 
co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzu-
menti 
jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co 
je cílová skupina 
média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro 
zájmové skupiny) 
 

 
5.16.1 A 5.16.2 SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO I VÝTVARNÉHO OBORU (INTEGRUJÍCÍ TÉMA OBORŮ) 
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KVINTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMU-
NIKACE 
žák 
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních 
aktivitách a chápe ji jako základní faktor 
rozvoje své osobnosti; 
dokáže objasnit její význam v procesu 
umělecké tvorby i v životě. 
žák 
vysvětlí umělecký znakový systém jako sys-
tém vnitřně diferencovaný a dokáže v něm 
rozpoznat a nalézt umělecké znaky  
od objevných až po konvenční. 
žák 
na příkladech vysvětlí umělecký výraz jako 
neukončený a nedefinitivní ve svém 
významu; uvědomuje si vztah mezi subjek-
tivním obsahem znaku a významem 
získaným v komunikaci. 
žák 
uvědomuje si význam osobně založených 
podnětů na vznik estetického prožitku; 
snaží se odhalit vlastní zkušenosti i 
zkušenosti  
s uměním, které s jeho vznikem souvisejí. 

umělecký proces a jeho vývoj  
– vliv uměleckého procesu na způsob chápání 
reality; dynamika chápání uměleckého procesu 
 – její osobnostní a sociální rozměr;  
znaková podmíněnost chápání světa 
 – znakové systémy jednotlivých druhů umění; 
historické proměny pojetí uměleckého procesu 
(magický, mytický, univerzalistický, modernis-
tický a postmodernistický, pluralitní model 
umění); 
prezentace uměleckého díla 
role subjektu v uměleckém procesu 
– smyslové vnímání a jeho rozvoj; předpoklady 
tvorby, interpretace 
a recepce uměleckého díla;  
mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého 
díla; tvořivá osobnost v roli 
tvůrce, interpreta a recipienta 
 

UŽIVATELÉ 
co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé,  
konzumenti 
jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká  
skupina,  
 

 
SEXTA 

Výstupy RVP Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

. UMĚLECKÁ TVORBA A KOMU-
NIKACE 
žák 
vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí  

úloha komunikace v uměleckém procesu  
– postavení umění ve společnosti, jeho historické 
proměny; 
umělecká a mimoumělecká znakovost;  

Průřezová témata 
MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE  
(aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 
vývoj médií od knihtisku po internet,  
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k recepci uměleckého díla a zejména 
k porozumění uměleckým dílům současnos-
ti. 
žák 
objasní podstatné rysy magického, 
mytického, univerzalistického, modernis-
tického přístupu 
k uměleckému procesu,  
dokáže je rozpoznat v současném umění  
a na příkladech vysvětlí posun  
v jejich obsahu. 
žák 
objasní podstatné rysy aktuálního (pluralit-
ního, postmodernistického)  
přístupu k uměleckému procesu 
a na základě toho vysvětlí proces vzniku 
„obecného vkusu“ a „estetických norem“. 
žák 
dokáže vystihnout nejpodstatnější rysy 
dnešních proměn a na příkladech uvést je-
jich vliv na proměnu 
komunikace v uměleckém procesu. 
 

umění jako proces tvorby nových, sociálně 
dosud nezakotvených znaků;  
role umělce v societě;  
publikum a jeho účast v uměleckém procesu;  
sociální a technologické proměny dneška (nové 
technologie, nové umělecké disciplíny a jejich 
obsahy) a jejich vliv na úlohu 
komunikace v uměleckém procesu; 
 subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vzta-
hu k hodnotám považovaným  
za společensky uznávané 
 

vznik a typy masových médií  
(tisk, rozhlas, televize) 
vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální 
legislativa),  
lobbying, vlivové agentury,  
public relations apod. 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Tělesná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a oboru Tělesná výchova z RVP ZV, do 
kterého jsou integrována témata čtyř tematických okruhů vzdělávacího oboru: 

Témata související s předmětem Výchova ke zdraví 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví 
— tělesná a duševní hygiena 
— režim dne 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
— autodestruktivní závislosti (doping ve sportu) 
— dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
— ochrana člověka za mimořádných událostí (realizace v kvartě, v kvintě na lyžařském kurzu a v oktávě na sportovním 
kurzu) 

 Hodnota a podpora zdraví – podpora zdraví a její formy – podpora zdraví v komunitě 
Osobnostní a sociální rozvoj 

— sebepoznání a sebepojetí 
— seberegulace a sebeorganizace činnosti a chování 
— psychohygiena 
— mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
— morální rozvoj 
 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a oboru Tělesná výchova pro vyšší stupeň 
osmiletého gymnázia z RVP G, do kterého jsou integrována témata tří tematických okruhů vzdělávacího oboru: 
Činnosti ovlivňující zdraví 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
Činnosti podporující pohybové učení 
 

V předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 
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 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
Součástí Tělesné výchovy je i Zdravotní tělesná výchova (ZTV), kdy speciální vyrovnávací cvičení jsou podle potřeby preven-
tivně využívána v hodinách TV pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností kontra-
indikovaných jejich oslabení. 
 

Na základě zájmu žáků zavádíme také nepovinný předmět – pod názvem sportovní hry (SH) pro dívky 2 hod. a pro hochy 2 
hod. v bloku. 
 
Tělesná výchova vede k poznání vlastních pohybových možností, zájmů a umožňuje poznat účinky pohybových činností na 
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu a spolu s tématy Výchovy ke zdraví vede žáky k upevňování hygienických a 
zdravotně preventivních návyků, k předcházení úrazům a rozvíjí dovednost odmítat škodlivé látky. 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
(pokračování) 

Cílem je na základě radosti z pohybu osvojovat si pohybové dovednosti, uvědomovat si význam zdraví, rozvíjet schopnosti 
komunikace a navazovat dobré vztahy. 

Týdenní časová dotace 

 prima: 3 hodiny (1+1+1) 

 sekunda: 2 hodiny (1+1), součástí výuky je lyžařský kurz 

 tercie: 2 hodiny (1+1)                           

 kvarta:  2 hodiny (1+1) – 1 hod. klasicky a 1 hod. výuka plavání 
1 hodina Ochrana člověka za mimořádných situacích 

 kvinta:      2 hodiny (1+1). součástí výuky je lzžařský kurz 

 sexta:        2 hodiny (1+1) 

 septima:    2 hodiny (1+1) 

 oktáva:   2 hodiny (1+1) součástí výuky je sportovní kurz, do kterého je zařazeno téma Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

Organizační vymezení předmětu 
V běžných hodinách výuka probíhá odděleně pro dívky a hochy. Lyžařského kurzu se zúčastní celá třída, žáci jsou rozděleni 
do družstev podle výkonnosti. 

Formy realizace předmětu: vyučovací hodina, projekt, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj, kurz.  

Místa realizace: tělocvična, posilovna, venkovní hřiště, bazén, přírodní prostředí. 
 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 vést žáky k získávání poznatků s pomocí učitele či spolužáků o tělesné fyziologii (fungování) na základě ověřování 
účinnosti kondičních programů pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (ZOZ)- sledování, zaznamenávání, 
vyhodnocování 

 umožňovat zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně 

 motivovat k učení směřováním k zdravému životnímu stylu, poukázáním na možnost kdykoliv se bez problémů zapojit 
do skupiny lidí sportujících ve volném čase s možností navazování nových kontaktů a uváděním příkladů z oblasti sportu 

 umožňovat žákům organizovat a řídit vlastní učení novým pohybovým dovednostem a rozvíjet pohybové schopnosti 
podle jejich předpokladů 

 hodnotit žáky důsledně podle individuálního zlepšení 
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 povzbuzovat žáky ke sledování sportovních soutěží 

 



 502 

5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence k učení (pokračování) 

 upozorňovat na informační zdroje související se zdravím a pohybem 

 umožňovat diskuzi o těchto informacích 

 usměrňovat žáky ke kladné reakci na kritiku, hodnocení 

 předkládat žákům dostatek zpětných informací o jejich činnosti a výkonech 

 vytvářet dostatek příležitostí pro osvojení a praktické využití vyrovnávacích cvičení 

Kompetence k řešení problémů  

 podporovat žáky v kreativitě při utváření pohybových skladeb, při organizaci turnajů a soutěží 

 pomáhat žákům pochopit souvislosti mezi jednotlivými obory (Tělesnou výchovou, Výchovou ke zdraví, Biologií, 
Ekologií, Fyzikou, Fyziologií), hledat příčiny problémů a směřovat k jejich řešení několika způsoby 

 zapojovat žáky do soutěží, turnajů, prezentací a organizace sport. akcí 

 vést žáky k získávání informací o vhodné sport. výzbroji a výstroji, o zásadách hygieny při a po sportování 

 vytvářet představu o správném složení vyučovací jednotky TV pro využití při pohybové činnosti ve volném čase 

 rozvíjet schopnost odhalovat vlastní chyby, používat odborné názvosloví, gesta, signály 

 povzbuzovat k zavádění alternativních řešení ve výběru náčiní, losování, zahájení a ukončování sestav, délky hrací doby, 
úpravy pravidel podle aktuálních podmínek 

Kompetence komunikativní 

 zapojovat žáky do prezentace poznatků, zážitků a výsledků získaných při sledování sport. utkání v médiích, při školních 
soutěžích a při vyhodnocování svých výkonů 

 směřovat žáky k využívání dostupných prostředků komunikace k vyhledávání novinek ve sportovních odvětvích 

 vést žáky k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních situacích, ke vhodné komunikaci mezi sebou, 
s rozhodčím na hřišti a při vedení družstva 

 pomáhat žákům při rozvíjení vztahů se sportovci z jiných škol 

 okamžitě řešit otázky šikany, přístupu osobnímu a školnímu majetku 

Kompetence sociální a personální 

 povzbuzovat u žáků chování v duchu tolerance, hru fair play a schopnost empatie 

 informovat o negativech sportu (doping, korupce) 

 do hodnotového žebříčku žáků zařazovat snahu o zdravý životní styl s velkou mírou pohybu 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 

Kompetence sociální a personální (pokračování) 

 vést ke spolupráci při dosahování společenských cílů ve prospěch skupiny či sportovního družstva a k respektování 
pravidel soutěží a her 

 pomáhat nacházet vlastní místo ve skupině a odhalovat důsledky vlastního jednání a chování 

 stavět žáky při sportu do zodpovědných rolí (kapitán, rozhodčí, organizátor, časoměřič, komentátor …) 

 vyzvedávat přednosti každého žáka 

Kompetence občanské 

 vést žáky ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů v rámci získávání pohybových dovedností a rozvíjení pohyb. 
schopností ve volném čase 

 nabízet dostatek příležitostí pro praktické osvojení a procvičení dovedností poskytnout první pomoc v podmínkách 
sportovních činností a zachovat se zodpovědně při mimořádné události 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k poznání a dodržování zásad bezpečnosti při pohybové činnosti 

 vyžadovat soustavnost a vytrvalost při plnění dohodnutých úkolů 

 vést žáky k bezpečnému a šetrnému zacházení s náčiním a nářadím při přípravě a úklidu a k účasti na běžné údržbě 
sportovišť 

Kompetence k podnikavosti 

 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání 

 uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost 

 
PRIMA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový 

Žák 

 vysvětlí význam pohybu 

 dodržuje správné polohy při 
cvičení s pomocí učitele 

 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ 

 rekreační a výkonnostní sport, 
sport dívek a chlapců 

 správné polohy při cvičení 
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programe 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní čin-
ností – zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako nesluči-
telné se sportovní etikou a zdravím, upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, pří-
rody, silničního provozu, předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou čin-
nost 

   

Žák 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samé-
mu, k vlastnímu dospívání a k pravidlům 
zdravého životního stylu, dobrovolně se 
podílí na programech podpory zdraví 
v rámci školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, k překonávání 
únavy a k předcházení stresovým situacím 

Žák 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdat-
nosti 

 zahřeje se a protáhne před cviče-
ním, uvolní se a protáhne po cvi-
čení ve spolupráci s učitelem 

 dodržuje hygienické a bezpeč-
nostní zásady v jakémkoli pro-
středí a předchází úrazu a one-
mocnění 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ  
ZDATNOST 

 pohybové hry 

 strečink, speciální cviky pro roz-
cvičení před konkrétní činností, 
prevence a korekce jednostranné-
ho zatížení a svalových dysbalancí 
(průpravná, kompenzační, vyrov-
návací a relaxační cvičení) 

 hygiena a bezpečnost při pohybo-
vých činnostech v různém pro-
středí a klimat. podmínkách 

Škola v přírodě – kurz 
 
VZ 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové doved-
nosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

 posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich mož-
né příčiny 

 

Žák 

 podle svých předpokladů zlepšuje 
výkony a techniku v testových 
disciplínách, běhu, skoku a hodu 

 zná pravidla atletických disciplín 

 stanoví si osobní cíle a snaží se o 
jejich dosažení 

 používá startovní povely 

 za pomoci učitele změří a zazna-
mená výkony  

 upraví jednotlivé sektory 

ATLETIKA 

 testy běh 50m, 500m, skok do dálky z místa, hod 
plným míčem, pravidla atlet. disciplín 

Běhy 

 technika běhu, průpravná běžecká cvičení, atletic-
ká abeceda, startovní povely, sprint na 50m, vytr-
valostní běh na 800m (D), na 1000m (H) 

Skoky 

 odrazová cvičení, rozběh, skok do dálky 
s rozběhem 

Hody 

 držení míčku, rozběh, hod míčkem z místa, hod 
míčkem z rozběhu 

 

Žák 

 užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a časopi-
sů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmín-
kách základní olympijské myš-
lenky – čestné soupeření, po-
moc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jed-
noduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje 
ji 

 

Žák (platí pro všechny hry) 

 jedná při hře v duchu fair play 

 zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybo-
vé dovednosti a aplikuje je ve hře 

 zvládne základní údržbu náčiní 

 respektuje výroky rozhodčího 

 upraví hřiště a jeho okolí před 
utkáním i po něm 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 průpravné hry: vybíjená, přehazovaná 
Kopaná (H) 

 utkání 

 HČJ: výběr místa (nabíhání,uvolňování, obsazo-
vání prostoru), zpracování míče (převzetí, tlume-
ní, vedení), přihrávka po zemi na krátkou vzdále-
nost, vhazování míče, střelba z místa a po vedení 
míče, odebírání míče, činnost brankáře (chytání, 
vyrážení, přihrávání rukou) 

 HK: útočná kombinace založená na „přihrej a 
běž“, obranná kombinace založená na zajišťování 

 HS: postupný útok, územní obrana 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povin-
nosti vyplývající z role hráče, roz-
hodčího, diváka, organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí  

 

 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace 
o pohybových aktivitách a podílí se 
na jejich prezentaci 

 SPORTOVNÍ HRY (pokračování) 
Basketbal 

 utkání 

 HČJ: uvolňování bez míče a s míčem 
(driblinkem), přihrávka jednoruč a obouruč – 
na místě, střelba jednoruč a obouruč z místa, 
rozskok, vhazování, krytí útočníka s míčem, 
trestný hod 

 HK: útočná kombinace založená na akci 
„hoď a běž“ 

 HS: osobní  obranný systém, útočný systém 
založený na rozestavení útočníků bez míče 
kolem útočníka s míčem 

 

 

 Žák  

 podle svých předpokladů zvládá 
osvojené činnosti 

 cvičí podle slovních pokynů 

 z osvojených cviků vytvoří za 
pomocí učitele krátké sestavy a 
zacvičí je 

GYMNASTIKA 
Akrobacie 

 kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách, na ru-
kou, na hlavě, váha předklonmo, skoky na 
místě a z místa (D), volné sestavy 

Přeskok 

 skoky odrazem z můstku 
Hrazda (po ramena) 

 náskok do vzporu a sešin, zákmihem seskok 
Kladina (převážně D) 

 různé druhy chůze s pohyby paží a obraty, 
rovnovážné polohy, seskoky 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
PRIMA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 zorganizuje a řídí pohybovou 
hru za pomoci učitele 

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ 

POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 základní principy pro řízení a roz-
hodování pohybových her – flor-
bal, stolní tenis, softbal 

Školní výlet 

  vyhýbá se činnostem indikova-
ným jeho oslabení 

 uplatňuje cvičení pro korekci 
svého oslabení  

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 kontraindikované (zakázané) čin-
nosti pro určitý druh oslabení 

 cvičení pro korekci oslabení 

 

 
SEKUNDA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 
se sportovní etikou a zdravím, upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 
o znečištění ovzduší 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 

Žák 

 podle svých schopností 
a ročního období zařazuje 
pohybové činnosti do svého 
pohybového režimu pro 
podporu zdraví 

 dodržuje správné polohy při 
cvičení 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ 
Veškeré pohybové činnosti v TV: 

 cvičení kondiční  

 cvičení vytrvalostní   

 cvičení kompenzační 

 cvičení dechová 

 cvičení vyrovnávací (podle úrovně 
oslabení) 

 režim dne se zařazením pohybové 
činnosti 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého 
životního stylu, dobrovolně se podílí na progra-
mech podpory zdraví v rámci školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, k překonávání únavy a 
k předcházení stresovým situacím 

Žák 

 uplatňuje osvojené modely při 
kontaktu s návykovými látkami 

 upraví pohybovou aktivitu při 
nadměrném UV záření, v chladu a 
znečištěném  ovzduší 

 zorientuje se v informacích 
z médií a se spolužáky je kriticky 
posoudí 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ 

ZDATNOST 

 drogy ve sportu a v životě: 
mediální informace 

 pohybová aktivita při 
nadměrném UV záření, v chladu 
a znečištěném ovzduší  

PT: mediální 
výchova 
 
TO: kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

Žák 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnos-
tech 

 posoudí provedení osvojované pohybové čin-
nosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

 

Žák 

 podle svých předpokladů zlepšuje 
výkony, techniku a taktiku 
v testových disciplínách, běhu, 
skoku a hodu 

 zná běžeckou abecedu 

 respektuje pravidla atletických 
disciplín 

ATLETIKA 

 testy 50m, 800m, skok do dálky 
z místa, hod plným míčem 

Běhy 

 speciální běžecká cvičení, sprint 
na 50m, vytrvalostní běh na 
800m, běh v terénu 

Skoky 

 skok daleký z místa 

 skok vysoký 
Hody 

 hod míčkem z rozběhu 

 

Žák 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

Žák 

 zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybo-
vé činnosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních čin-
nostech 

 rozumí základním pravidlům 

 jedná při hře v duchu fair play 

SPORTOVNÍ HRY 
Házená 

 utkání, pravidla 

 HČJ: uvolňování bez míče a 
s míčem, přihrávka vrchní jed-
noruč (z místa, za pohybu), 
střelba vrchní jednoruč ze země, 
obsazování hráče s míčem  
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  Házená (pokračování) 
a bez míče, trestný hod, postoj 
brankáře, vyrážení a chytání střel 

 

Žák 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí  

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci 

 Kopaná (H) 

 utkání 

 HS: rychlý protiútok 
Basketbal 

 utkání 

 HČJ: uvolňování s míčem obrátkou, 
přihrávka jednoruč a obouruč za 
pohybu, střelba jednoruč a obouruč 
ve výskoku, dvojtakt 

 HK: založená na proklouzávání 

PT: Multikulturní 
výchova 
 
TO: lidské vztahy 
 

 Žák 

 z osvojených cviků 
samostatně vytvoří krátké 
sestavy a zacvičí je 

 zkontroluje cvičení za po-
moci spolužáka 

GYMNASTIKA 

 testy: obratnosti, vytrvalosti a síly 
Akrobacie 

 stoj na rukou, kotoulové řady, přemet 
stranou 

Přeskok 

 roznožka, skrčka přes kozu 
Hrazda 

 přešvihy, výmyk 
Kruhy 
Šplh 

 šplh na tyči 
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5.15 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
SEKUNDA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 má přehled o moderní výstroji a 
výzbroji, umí si připravit lyže 

 zná základní pravidla lyž. disciplín 

 řídí se zásadami bezpečného pohybu 
v terénu a na sjezdovce, respektuje 
pokyny HS 

 zabezpečí místo kolize a ošetření 
zraněného 

 dokáže se připravit na horskou túru 

 zvládne bezpečný pohyb na běžeckých i 
sjezdových lyžích  

 respektuje význam a způsob ochrany 
krajiny při zimních sportech 

 dodržuje zákaz jízdy mimo sjezdové 
tratě 

LYŽOVÁNÍ 

 výzbroj a výstroj, její příprava a udržování 

 základní pravidla lyž. disciplín, zásady bezpečnosti při 
pohybu v terénu a na sjezdovce 

 pomoc při kolizi 

 obraty přednožením, zanožením 

 nošení lyží, připínání, základní postoj, odšlapování, 
výstupy přímo a šikmo svahem 

 jízda šikmo svahem, přenášení váhy z lyže na lyži 
Běžecký výcvik 

 chůze, prodloužení skluzu, bruslení do mírného 
protisvahu, zastavování smykem, skluzy na jedné lyži, 
běh střídavý a soupaž, jízda ve středně náročném 
terénu 

Sjezdový výcvik 

 přejíždění terénních nerovností, zastavení smykem, 
základní oblouk, carvingový oblouk, jízda v brankách, 
jízda na vleku 

 způsob ochrany krajiny při zimních sportech  

Lyžařský kurz 
 
PT: Environmen-
tální výchova 
 
TO: Lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
 

 Žák 

 respektuje přijatá pravidla k utváření 
dobrých mezilidských vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 mezilidské vztahy, komunikace, kooperace 

 morální rozvoj 

Výchova ke zdraví 

 Žák 

 ve spolupráci se spolužáky zorganizuje 
pohybovou hru 

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 softbal, badminton, stolní tenis, ringo, florbal, softtenis 

Školní výlet 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravi-
delně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 
svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou akti-
vitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně zná-
mém prostředí sportovišť, přírody, silničního provo-
zu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost 

Žák 

 podle svých schopností a roční-
ho období pravidelně zařazuje 
pohybové činnosti do svého re-
žimu 

 vybere za pomoci učitele vhod-
né pohybové činnosti 
k regeneraci organismu a při-
způsobí daným podmínkám 

 dodržuje správné polohy při 
cvičení  

 vysvětlí pojem zdravý životní 
styl 

 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ 

 Veškeré pohybové činnosti 
v TV: 

 cvičení kondiční a koordinační 

 rychlostně silová cvičení  

 vytrvalostní cvičení 

 kompenzační cvičení 

 dechová cvičení 

 význam cvičení pro zdravý 
životní styl   

 

Žák 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého život-
ního stylu, dobrovolně se podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a rela-
xační techniky a sociální dovednosti k regeneraci or-
ganismu, k překonávání únavy a k předcházení stre-
sovým situacím 

Žák 

 usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti 

 rozcvičí se, po cvičení provede 
strečink 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ 

ZDATNOST 

 kondiční programy 

 pohybové hry 

 strečink 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

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 

 

Žák 

 podle svých předpokladů zlepšuje 
své výkony, techniku a taktiku 
v testových disciplínách, běhu, 
skoku a hodu 

 zná běžeckou abecedu a využívá ji 
pro přípravu před pohybovou 
činností 

 změří, zaznamená a vyhodnotí 
výkony 

 zná a dodržuje pravidla atlet. dis-
ciplín 

ATLETIKA 

 testy: běh 50m, 800m, skok do dálky 
z místa, hod plným míčem 

Běhy 

 speciální běžecká cvičení, sprint na 
50m, vytrvalostní běh, běh v terénu 

Skoky 

 skok do dálky z místa, skok vysoký 
Hody 

 hod míčkem z rozběhu (D), hod 
granátem (H) 

 

Žák 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 
novin a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí  

Žák 

 zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové činnosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, v soutěži, při 
rekreačních činnostech 

 zvládá základní pravidla a 
dodržuje je 

 jedná při hře v duchu fair play 

SPORTOVNÍ HRY 
Házená 

 utkání 

 HČJ: střelba vrchní jednoruč 
z náskoku 

 HK: útočná kombinace založená na 
přihrávání, obranná kombinace 
založená na zajišťování 

 HS: postupný útok, územní obranný 
systém 0:6 

 trojtakt, střelba po trojtaktu 
Kopaná 

 utkání 

 HČJ: přihrávka po zemi na střední 
vzdálenost, činnost brankáře, výkop 

 

PT: multikulturní 
výchova 
 
TO: lidské vztahy 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže 

 zpracuje naměřená data a infor-
mace o pohybových aktivitách a 
podílí se na jejich prezentaci 

 Basketbal 

 utkání 

 HČJ: dvojtakt a střelba po dvojtaktu 
Odbíjená 

 průpravné hry 

 HČJ: odbití obouruč vrchem, spodem, jednoruč, 
spodní podání, přihrávka a nahrávka 

 utkání na zmenšeném hřišti 

 HK: s nahrávačem u sítě v zóně III, postavení při 
příjmu podání 

 

 Žák 

 podle svých předpokladů 
zvládne osvojované činnosti 

 z osvojených cviků 
samostatně vytvoří krátké 
sestavy a zacvičí je  

 užívá názvosloví na úrovni 
cvičence, diváka, čtenáře 

 cvičí podle grafického 
návodu 

GYMNASTIKA 

 testy: obratnosti, zdatnosti a síly 
Akrobacie 

 kotoul letmo, přemet stranou, rondát 
Přeskok 

 roznožka přes kozu nadél, skrčka přes kozu našíř, 
skrčka přes bednu našíř (H) 

Hrazda (po ramena) 

 přešvihy únožmo ve vzporu 
Kruhy 

 houpání, u záhupu seskok 
Šplh 

 na tyči 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 vytvoří a předvede sestavu 
s vybraným náčiním 

 předvede základní kroky 

 uvědomuje si význam jednotlivých 
forem cvičení pro spol. kontakt, 
správné držení těla a aktivní 
odpočinek 

 zná zásady postupného zatěžování a 
řídí se jimi 

KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ S HUDBOU 
Cvičení s náčiním 

 technika pohybu se švihadlem a šátkem 
(D) 

 aerobik, step aerobik- základní kroky (D) 

 tance – polka, valčík 

 cvičení v posilovně 

PT: Mediální výchova 

TO: Tvorba mediálních 
sdělení  (INT) 

TO: Práce v realizačním 
týmu  (INT) 

PT: Osobnostní a sociální výchova 

TO: Osobnostní rozvoj: Rozvoj 
osobnosti poznávání (INT) 

 Žák 

 aktivně se podílí na přípravě 
turistické akce a její realizaci 

 uvědomuje si, že turistika je vhodná 
celoroční a celoživotní činnost 

 zajistí první pomoc a přesun 
zraněného 

 orientuje se v terénu podle mapy 

 připraví a zlikviduje ohniště 

 zná a respektuje základní pravidla 
silničního provozu a přesunu ve 
skupině 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

 příprava tur. akce: plánování trasy, 
vyhledávání spojů a informací o 
zajímavostech v místě pobytu, příprava 
programu 

 první pomoc, přesun zraněného 

 orientace v terénu podle mapy 

 příprava a likvidace ohniště 

 jízda zručnosti, pravidla silničního 
provozu, příprava jednoduchého pokrmu 

 ochrana přírody při sportovních akcích 

Zážitkový víkend – kurz 

Kurz mapování 

Školní výlet 

 Žák 

 samostatně zorganizuje pohybovou 
hru 

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 lakros, softbal, badminton, stolní tenis, 
ringo, florbal, softtenis 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
TERCIE (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské  myšlenky (čestné soupeření, pomoc 
handicapovým, respekt opačného pohlaví, 
ochranu přírody při sportu) 

 zná naše významné sportovce 

HISTORIE A SOUČASNOST 

SPORTU 

 olympionismus, paralympiáda 

 historie a současnost 
sportujících 

 významné soutěže a sportovci 

PT: Mediální 
výchova 

 
KVARTA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohy-
bového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou čin-
ností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako nesluči-
telné se sportovní etikou a zdravím, upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, příro-
dy, silničního provozu, předvídá možná ne-
bezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Žák 

 podle svých schopností a ročního období pra-
videlně zařazuje pohybové činnosti do svého 

režimu 
 samostatně vybere vhodné pohybové činnosti 

k regeneraci organismu a přizpůsobí daným 
podmínkám 

 samostatně využívá osvojená kompenzační a 
relaxační cvičení k regeneraci organismu, 

k překonání únavy a předcházení stresovým si-
tuacím 

 soustředí se na cvičení a uvědomuje si jeho vý-
znam jako součást zdravého živ. stylu 

 naplňuje význam pojmu zdravý životní styl 
 podílí se na akcích na podporu zdraví v rámci 

školy 
 vysvětlí souvislosti mezi tělesným, duševním a 

sociálním zdravím 
 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ 
Veškeré pohybové činnosti v TV 

 cvičení kondiční 

 cvičení koordinační 

 cvičení kompenzační 

 cvičení vyrovnávací 

 cvičení dechová 

 cvičení pro správné držení těla 

 tělesné, duševní a sociální 
zdraví, tělesná a duševní 
hygiena, otužování 

 asertivita, kooperace 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému, k vlastnímu dospívání a 
k pravidlům zdravého životního 
stylu, dobrovolně se podílí na pro-
gramech podpory zdraví v rámci 
školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kom-
penzační a relaxační techniky a so-
ciální dovednosti k regeneraci or-
ganismu, k překonávání únavy a 
k předcházení stresovým situacím 

Žák 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdat-
nosti, z nabídky samostatně vybere 
vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohy-
bovou činností a protáhne se a 
uvolní se po ní 

 odmítá drogy a jiné škodliviny 

 samostatně upraví pohyb. aktivitu 
vzhledem  k aktuálním klimat. 
podmínkám 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST 

 rozvoj ZOZ, manipulace se zatížením 

 pohybové hry, strečink 

Výchova ke zdraví 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova 

TO: Osobnostní rozvoj 

TO: Morální rozvoj 

PT: Mediální výchova 

Žák 

 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních čin-
nostech 

 posoudí provedení osvojované po-
hybové činnosti, označí zjevné ne-
dostatky a jejich možné příčiny 

 

Žák 

 podle svých předpokladů zlepšuje 
výkony, techniku a taktiku 
v testových disciplínách 

 změří, zaznamená a vyhodnotí vý-
kony 

 zná pravidla atlet. disciplín 

 dovede řešit problémy, rozhodnout 
se a ovládat 

 pracuje v týmu na prezentaci vý-
sledku 

ATLETIKA 

 testy: běh 50m, 800m, 1500m (H), 
skok daleký z místa, hod plným mí-
čem 

Běhy 

 speciální běžecká svičení, sprint, vytr-
valostní běh, běh v terénu 

Skoky 

 skok vysoký 

 skok daleký z místa 
Hody 

 hod míčkem z rozběhu (D) 

 hod granátem (H) 
 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova 

TO: Osobnostní rozvoj 

TO: Morální rozvoj 

PT: Mediální výchova 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající 
z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí  

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Žák 

 zvládne v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohyb. činnosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, 
v soutěži, při rekreačních 
činnostech 

 pozná chyby provedení a 
doporučí nápravu 

 ovládá základy rozhodování 
při hře 

 podílí se na organizaci turnajů 

 zvládá stresové situace a 
efektivně komunikuje 

 dodrží kolektivní domluvu 

SPORTOVNÍ HRY 
Házená 

 utkání 

 HČJ: střelba po trojtaktu 
z náskoku 

 HS: rychlý protiútok 
Kopaná 

 utkání 

 HČJ: přihrávka po zemi 
na delší vzdálenost 

Basketbal 

 utkání 
Odbíjená 

 utkání 

 HČJ: vrchní podání, smeč, 
bloky 

PT: Osobnostní a soc. 
výchova 

TO: Sociální rozvoj 

 Žák 

 podle svých předpokladů 
zvládne osvojované činnosti 

 z osvojených cviků vytvoří 
samostatně krátké sestavy a 
zacvičí je 

 zvládne bezpečně záchranu a 
dopomoc  

 

GYMNASTIKA 

 testy: test obratnosti, síly a 
vytrvalosti 

 Akrobacie  

 rondát, kotoul letmo 

 záchrana a dopomoc 
Přeskok 

 roznožka přes kozu našíř, 
přeskok s oddáleným 
odrazem 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

  Hrazda 

 výmyk odrazem jednonož, toč jízdmo 
vpřed, podmet 

Kruhy 

 houpání odrazem střídnonož, obraty 
Šplh 

 šplh na tyči 

 

 Žák 

 vytvoří a předvede sestavu s náčiním 

 zná základy postupného zatěžování a řídí 
se jimi 

 

KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ S HUDBOU 
Cvičení s náčiním 

 technika pohybu se švihadlem a šát-
kem (D) 

 cvičení s hudbou 

 cvičení v posilovně 

PT: Mediální výchova 

TO: Práce v týmu 
 

 Žák 

 samostatně zorganizuje pohyb. hru 

 použije získané dovednosti při organizaci 
svého volného času 

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ POHY-

BOVÉ ČINNOSTI 

 softbal, badminton, stolní tenis, ringo, 
florbal, softtenis 

Školní výlet 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova 

 Žák 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a do-
držuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, or-
ganizátora, diváka 

SPOLUPRÁCE 

 asertivní jednání, kooperace, empatie, 
jednoduchá taktika 

 práva a povinnosti vyplývající 
z jednotlivých rolí 

 

 Žák 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je, vyhodnotí a prezentuje 

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
POHYBOVÉ ČINNOSTI 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA (pokračování) 
 
KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 Žák 

 zařazuje pravidelně do svého 
denního režimu cvičení pro ko-
rekci oslabení 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 měření výkonů, posuzování pohyb. doved-
ností (evidence a vyhodnocování), možnosti 
prezentace 

 

 Žák 

 uvědomuje si zdravotní a rozvo-
jový význam plavání 

 zvládne jeden plavecký způsob a 
startovní skok s obrátkou 

 změří a zaznamená základní pla-
vecké výkony 

 pomůže při záchraně tonoucího 

 zná hygienická pravidla a dodržuje 
je 

PLAVÁNÍ 

 význam plavání pro zdraví, regeneraci sil a 
zvyšování zdatnosti 

 splývání, potápění a lovení předmětů do 2m, 
tažení předmětů, rytmické dýchání do vody, 
plavání prsou, znaku, šlapání vody, startovní 
skok z bloku a obrátka, plavání úseků do 
50m,plavání na vytrvalost do 500m, záchrana 
tonoucího a dopomoc unavenému plavci 

 plavání pod hladinou do 25m, štafetové pla-
vání 

 specifika hygieny 

 

 
KVINTA – OKTÁVA 

Výstupy RVP: Rozpracované výstupy: Vzdělávací obsah, učivo: Přesahy v RVP: 

 

žák: 

- organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné po-

žák: 

- podle svých schopností a ročního 
období zařazuje pohybové činnosti do 
svého pohybového režimu pro pod-
poru zdraví 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 
ZDRAVÍ 

- zdravotně orientovaná zdatnost – 
složky ZOZ, kondiční testy 

- svalová nerovnováha- příčiny sva-

PT: Osobnostní a sociální výchova 

TO: Osobnostní rozvoj 

Školní výlet 
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hybové aktivity 

- ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

- usiluje o optimální rozvoj své 
zdatnosti, vybere vhodné kondiční 
programy nebo soubory cviků pro 
udržení či rozvoj úrovně zdravotně 
orientované zdatnosti a samostatně 
je upraví pro vlastní použití 

- vybere z nabídky vhodné soubory 
vyrovnávacích cvičení zaměřených 
na kompenzaci jednostranného zatí-
žení, na prevenci a korekci svalové 
nerovnováhy a samostatně je upraví 
pro vlastní použití 

- využívá vhodné soubory cvičení 
pro tělesnou a duševní relaxaci 

- připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné pře-
važující pohybové zatížení 

- uplatňuje účelné a bezpečné cho-
vání při pohybových aktivitách i v 
neznámém prostředí 

- poskytne první pomoc při spor-
tovních či jiných úrazech i v nestan-
dardních podmínkách 

- samostatně využívá osvojená kom-
penzační a relaxační cvičení k regene-
raci organismu, k překonání únavy a k 
předcházení stresovým situacím 

lové nerovnováhy, testy svalové ne-
rovnováhy 

- zdravotně zaměřená cvičení 

- organismus a pohybová zátěž- 
způsoby zatěžování, kompenzace 
jednostranné zátěže 

- individuální pohybový režim 

- hygiena pohybových činností a 
cvičebního prostředí 

- rizikové faktory ovlivňující bez-
pečnost pohybových činností – zá-
sady jednání a chování v různém 
prostředí, úprava pohybových čin-
ností podle aktuálních podmínek 
(možných rizik) 

- první pomoc při sportovních úra-
zech – závažná poranění a život 
ohrožující stavy, improvizovaná 
první pomoc v podmínkách spor-
tovních činností 

Lyžařský kurz (kvinta) 

Sportovní kurz (oktáva) 
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- provádí osvojované pohybové do-
vednosti na úrovni individuálních 
předpokladů 

-zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových doved-
ností a usiluje o své pohybové se-
bezdokonalení 

-posoudí kvalitu stěžejních částí po-
hybu, označí zjevné příčiny nedo-
statků a uplatní konkrétní osvojova-
né postupy vedoucí k potřebné 
změně 

-respektuje věkové, pohlavní, vý-
konnostní a jiné pohybové rozdíly a 
přizpůsobí svou pohybovou činnost 
dané skladbě sportujících 

 

- podle svých předpokladů zlepšuje 
výkony,techniku a taktiku v testových 
disciplínách 

- respektuje pravidla 

- zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
činnosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 

- jedná při hře v duchu fair play 

- podle svých předpokladů zvládne 
osvojované činnosti 

- z osvojených cviků vytvoří samo-
statně sestavy a zacvičí je 

- má přehled i moderní výstroji a vý-
zbroji 

- umí si připravit lyže a snowboard 

- zná základní pravidla lyž.disciplín 

- řídí se zásadami bezpečného pohybu 
v terénu a na sjezdovce, respektuje 
pokyny HS 

- respektuje význam a ochrany krajiny 
při zimních sportech 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ 

- pohybové dovednosti a pohybový 
výkon 

- pohybové odlišnosti a handicapy – 
věkové, pohlavní, výkonnostní 

- průpravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá, estetická a jinak zaměřená 
cvičení 

- pohybové hry různého zaměření 

- gymnastika – akrobacie, přeskoky 
a cvičení na nářadí, cvičení s náči-
ním 

- rytmická gymnastika  

- úpoly – sebeobrana, základy džu-
do 

- atletika – běh v terénu, skok do 
výšky, hody 

- sportovní hry – herní systémy, 
herní kombinace a herní činnosti 
jednotlivce 

- turistika a pobyt v přírodě 

PT: Osobnostní a sociální výchova 

TO: Seberegulace, organizační do-
vednosti a efektivní řešení problémů 

TO: Spolupráce a soutěž 

Sportovní kurz (oktáva) 

Lyžařský kurz (kvinta) 
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- lyžování – sjezdové, snowboar-
ding 

- moderní a netradiční pohybové 
činnosti 

- užívá s porozuměním tělocvičné 
názvosloví na úrovni cvičence, ve-
doucího pohybových činností, orga-
nizátora soutěží 

- volí a používá pro osvojované po-
hybové činnosti vhodnou výstroj a 
výzbroj a správně ji ošetřuje 

- připraví (ve spolupráci s ostatními 
žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 
turistickou akci a podílí se na její 
realizaci 

- respektuje pravidla osvojovaných 
sportů, rozhoduje třídní nebo školní 
utkání, závody, soutěže v osvojova-
ných sportech 

- respektuje práva a povinnosti vy-
plývající z různých sportovních rolí 
– jedná na úrovni dané role, spolu-
pracuje ve prospěch družstva 

- sleduje podle pokynů pohybové 
výkony, sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, vyhodnotí 

- samostatně zorganizuje pohybovou 
hru 

- dohodne se na spolupráci a jedno-
duché taktice vedoucí k úspěchu druž-
stva a dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povin-
nosti vyplývající z role hráče, rozhod-
čího, organizátora, diváka 

- sleduje určené prvky pohybové čin-
nosti a výkony, eviduje je, vyhodnotí a 
prezentuje 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ 

- vzájemná komunikace a spoluprá-
ce při pohybových činnostech 

- sportovní výzbroj a výstroj – účel-
nost, funkčnost, bezpečnost, fi-
nanční dostupnost a kvalita 

- pohybové činnostní, sportovní a 
turistické akce- organizace, propaga-
ce, vyhodnocení, dokumentace 

- pravidla osvojovaných pohybo-
vých činností 

- sportovní role 

- měřitelné a hodnotitelné údaje 
související s tělesnou výchovou a 
sportem 

- olympismus v současném světe, 
jednání fair play – spolupráce ve 
sportu a pomoc soupeři, pomoc po-
hybově znevýhodněným, sport pro 
každého, sport a ochrana přírody, 

Školní výlet 

PT: Environmentální výchova 

PT: Mediální výchova 

PT: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech 
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je a výsledky různou formou prezen-
tuje 

- aktivně naplňuje olympijské myš-
lenky jako projev obecné kulturnosti 

 

odmítání podpůrných látek nesluči-
telných s etikou sportu 

- úspěchy našeho sportu na pozadí 
nejdůležitějších historických spor-
tovních událostí 

- rozhodne, jak se odpovědně cho-
vat při konkrétní mimořádné událos-
ti 

- prokáže osvojené praktické znalos-
ti a dovednosti související s přípra-
vou na mimořádné události a aktiv-
ně se zapojuje do likvidace následků 
hromadného zasažení obyvatel 

 OCHRANA ČLOVĚKA ZA 
MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 

- vyhlášení hrozby a vzniku mimo-
řádné události 

- živelní pohromy 

- únik nebezpečných látek do život-
ního prostředí 

- jiné mimořádné události 

- první pomoc 

- sociální dovednosti potřebné při 
řešení mimořádných událostí – roz-
hodnost, pohotovost, obětavost, 
komunikativní komunikace 

Integrováno do sportovního kurzu v 
oktávě  

 

 



 525 

5.18 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vede žíky především k prohloubení positivního 
vztahu k vlastnímu zdraví a zdraví ostatních, k posílení vědomí významu prevence, a také ke zvládnutí základních technik 
první pomoci při ohrožení života a zdraví. Vychází z předpokladu, že dobře připravený člověk by měl být schopen aplikovat 
tyto dovednosti v nejrůznějších životních situacích a s jejich pomocí formovat vlastní hodnotový systém.  

Časové vymezení předmětu 
Výchova ke zdraví je vyučována jako samostatný předmět v kvartě, a to s dotací jedné hodiny týdně. Dále je součástí předmě-
tu Biologie s dotací ½ hod. týdně v primě a ½ hod. týdně v kvartě. Některá témata jsou součástí předmětu Společenskověd-
ního základu. 
Vzdělávací obsah předmětu podle RVP G je zahrnuta do předmětu společenskovědního základu, část je zahrnuta v ochraně 
zdraví za mimořádných událostí. tento předmět se realizuje formou sportovního kurzu v oktávě. 

 
VÝCHOVNÉ A 
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení 
v tvůrčích činnostech a v praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí 

Kompetence k řešení problémů 

 žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových situací, 
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky 
svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

 žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 
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 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 
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5.18 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (pokračování) 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
(pokračování) 
 

Kompetence občanské 

 žák 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 situací 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 

Kompetence pracovní 

 žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, 
adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, 
ale i z hlediska ochrany  zdraví, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

 
KVARTA 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

Žák 

 posoudí různé způsoby 
chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností 
a zkušeností o aktivní podporu 
zdraví 

 

Žák 

 rozhodne, jak se odpovědně chovat 
při konkrétní mimořádné situaci 

 prokáže osvojené praktické znalosti 
a dovednosti související s přípravou 
na mimořádné události a s likvidací 
následků hromadného zasažení 
obyvatel 

 prokáže osvojené praktické znalosti 
a dovednosti při poskytování první 
pomoci 

 vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné 
události 

 varovné signály 

 evakuace obyvatelstva 

 příčiny vzniku živelních pohrom, ochrana 
obyv. před živel. pohromami 

 povodně, požáry, atmosférické poruchy, 
zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, 
laviny 

 havárie s únikem nebezpečných látek 

 radiační havárie 

Biologie 

Tělesná výchova 

Společenská výchova  

lyžařský kurs 

zážitkový víkend 

(pokračování na další straně)  (pokračování na další straně)  
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5.18 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (pokračování) 
 

KVARTA (pokračování) 

Výstupy RVP Rozpracované výstupy Vzdělávací obsah, učivo Přesahy v RVP 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

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

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobro-
volně se podílí na programech podpory zdraví v rámcy 
školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kompensační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

  zásady chování obyv. při havárii 
s únikem nebezpečných  látek 

 zásady poskytování první pomoci 

 výkony zachraňující život 

 první pomoc při ostatních 
poraněních 

 obvazová technika 

 prevence úrazů 

 postup při hromadném neštěstí 
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5.19 BLOKOVÉ STUDIUM 

 
CHARAKTERISTIKA  
BLOKOVÉHO  
STUDIA 

Blokové studium navazuje na ukončené základní středoškolské vzdělání, doplňuje a rozšiřuje jej a tím umožňuje žákům hlubší po-
znání vzhledem k budoucímu studiu a profesi. 
Studium je koncipováno do celků podle typů vysokých škol, tj. podle praktických potřeb maturantů. Žáci si volí mezi čtyřmi blo-
ky, každý zahrnuje čtyři semináře s celkovou dotací deset hodin týdně. 
 

 Blok 1 - humanitní Český jazyk a literatura - seminář 2 hodiny 
Dějepis - seminář 3 hodiny 
Ruský jazyk - seminář 3 hodiny 
Estetická výchova - seminář  
 

2 hodiny 

 Blok 2 - ekonomický Matematika - seminář 3 hodiny 
Zeměpis - seminář 2 hodiny 
Ekonomika aůčetnictví - seminář 2 hodiny 
Ruský jazyk - seminář 
 

3 hodiny 

 Blok 3 - přírodovědný Biologie - seminář 3 hodiny 
Chemie - seminář 3 hodiny 
Fyzika - seminář 2 hodiny 
Přírodní vědy - seminář 
 

2 hodiny 

 Blok 4 – matematicko - 
technický 

Matematika - seminář 3 hodiny 
Fyzika - seminář 3 hodiny 
Deskriptivní geometrie - seminář 2 hodiny 
Estetická výchova - seminář / Zeměpis - seminář 
 

2 hodiny 

 Matematika - seminář v bloku 2 a 3 je totožný, stejně jako Ruský jazyk - seminář v blocích 1 a 2. Fyzika - seminář je pro bloky 3 a 
4 shodný ve dvou hodinách. Třetí hodina je zaměřena na složitější úlohy technického rázu. 
Studující 4. bloku si volí mezi estetickou výchovou - seminářem a zeměpisem - seminářem podle svého budoucího zaměření.   
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5.19.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -  SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Předmět je povinně volitelný a je součástí bloku humanitních oborů pro žáky septimy a oktávy. Skládá se ze složky jazyka a 
jazykové komunikace a ze složky literární komuni- 
kace. Učivu jsou v každém z uvedených ročníků věnovány dvě hodiny týdně: jedna hodina jazyku a jazykové komunikaci a 
jedna literární komunikaci s tím, že podle aktuálních cílů a učiva závislých na zájmu žáků vzhledem k jejich dalšímu studiu a 
profesní orientaci je přípustné i posílení jedné z obou složek. 
Cílem předmětu je co nejlépe žáky připravit ke studiu na humanitně zaměřených vysokých 
školách, a to i uměleckých. 
Nadstandardním učivem a speciálními formami práce, vyučovacími metodami a pracovními 
postupy rozvíjí předmět u žáků hlubší zájem o mateřský jazyk, problematiku komunikace a literaturu a rozšiřuje jejich vědo-
mosti, a to formami vysokoškolské seminární práce. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, k aktivitě, k vlastní odborné a umělec-
ké produktivní činnosti. Žáci 
vytvářejí celou řadu projektů, diskusí, učí se základům vědecké práce, včetně vytváření seminárních a ročníkových prací, a to 
z obou složek předmětu; jsou vedeni jak k práci individuální, tak skupinové. V jazykové a jazykově komunikační složce si žáci 
osvojují hlubší poznatky ze všech zásadních lingvistických oborů, a to včetně obecné lingvistiky, a vytvářejí projekty, v nichž 
se zabývají výzkumem současné mediální komunikace, řečové praxe apod.; v literární složce se žáci vedle hlubších poznatků 
z literární teorie a historie zabývají cíli a posláním literární kritiky; velký důraz je položen na interpretace rozličných textů ze 
všech funkčních oblastí. Zároveň jsou u žáků pěstovány a rozvíjeny jejich činnosti umělecko- 
produkční - součástí literární složky jsou tedy např. vyučovací hodiny věnované tvůrčímu psaní, nácviku divadelních, poetic-
kých a jiných představení; u nadaných žáků se klade důraz na průběžné a systematické rozvíjení jejich talentu. 
  

 
 
5.19.2 DĚJEPIS - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Jde o součást povinně volitelného humanitního bloku s tříhodinovou týdenní dotací, rozvržený na dva roky – začíná v septi-
mě a končí v oktávě. Náplní semináře jsou vybrané kapitoly z dějin starověku, středověku, novověku a moderní doby s důra-
zem na evropské souvislosti. 
Cílem tohoto semináře je připravit žáky na vysoké školy humanitního zaměření zvláště studium historie, vybavit je klíčovými 
kompetencemi, nadstavbovým vzděláním v oboru a připravit je k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu 
uplatnění. Toto je umožněno strategiemi učení, které se zaměřují týmovou přípravu prezentací k již osvojenému učivu, na 
prohloubení kritického přístupu k informacím, na poučení se z práce spolužáků. Důraz je kladen na paralely při řešení pro-
blémů, věcnou argumentací, respekt k různorodosti hodnot, názorů. postojů a schopností ostatních lidí. při výuce jsou využí-
vány moderní pomůcky, součástí jsou i tématické exkurze, besedy a přednášky s odborníky.    
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VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 Učitel klade důraz na to, aby žáci chápali probírané oblasti v dějepisných, zeměpisných, filosofických, kulturních souvis-
lostech. 

 Učitel vede žáky k využívání médií, aby vyhledávali a třídili informace o probíraných oblastech podle zadaných kriterií. 

 Učitel seznamuje žáky s odbornými termíny a dbá na to, aby je žáci přesně používali. 
Kompetence k řešení problémů 

 Učitel vede žáky, aby vnímali, objasňovali, třídili, argumentovali, oponovali, porovnávali, vyvraceli a zdůvodňovali nej-
různější společenské jevy v jejich vývoji. 

 Učitel při řešení problémů pomáhá žákům objevovat paralely mezi různými historickými jevy. 
Kompetence komunikativní 

 Učitel vyžaduje, aby žáci souvisle a výstižně formulovali své názory na dění kolem sebe a v minulosti. 

 Učitel nabízí žákům prostor pro vyjádření názorů, postojů. 

 Učitel dbá na to, aby žáci efektivně využívali dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbol-
ických a grafických vyjádření informací různého typu. 

 Učitel žáka vede, aby vhodným způsobem prezentoval svou práci i sám sebe před publikem 
Kompetence sociální a personální 

 Učitel povzbuzuje žáky, aby si stanovovali cíle a priority s ohledem na svoji zájmovou  orientaci 

 Učitel vede žáky k tomu, že aktivně spolupracují při stanovování a dosahování společných cílů. 

 Učitel usiluje o takovou atmosféru ve výuce, která přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 
založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii. 

Kompetence občanské 

 Učitel společně s žáky kriticky dotazuje stav společnosti a pomáhá v zasazování aktuálního dění do historických sou-
vislostí. 

 Učitel ukotvuje tradiční hodnoty evropské vzdělanosti a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kon-
texty. 

 Učitel s žáky uvažuje o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, aby si osvojili jednání, které 
nebude ohrožovat společnost ani kulturu. 

 Učitel rozšiřuje vědomí žáků o nesamozřejmosti kulturních a duchovních hodnot a konkrétně ukazuje, kde a jakým 
způsobem je sami žáci spoluvytváří. 

 Učitel podporuje žáka, když spoluvytváří podmínky pro naplňování lidských práv. 

 Učitel v každodenních  situacích dává podněty, že žáci promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a 
zodpovědností.  
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 Učitel nabádá žáka k plnění svých povinností. 

 Učitel poskytuje ve výuce prostor, kde žáci posuzují události a vývoj veřejného života, obhajují informovaná stanov-
iska a jednají k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí. 

 Učitel vede žáky, aby respektovali přesvědčení druhých lidí a vážili si jejich vnitřních hodnot. 

 Učitel hledá s žáky jak nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů. 

Kompetence pracovní 

 Učitel vede žáky k sebereflexi nad tím, jak využívají znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj. 

 Učitel zadává žákům samostatné práce a dbá na to, aby je v termínu odevzdávali. 
 
Kompetence k podnikavosti 

 Učitel povzbuzuje žáky, aby se rozhodovali o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření cílevědomě, 
zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti. 

 Učitel podle svého oboru rozpoznává a rozvíjí odborný potenciál žáka, a vede ho k tomu, aby jej využil v osobním a 
profesním životě. 

 Učitel motivuje žáky k dosahování stanovených cílů. 
 
5.19.3 ESTETICKÁ VÝCHOVA - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Estetický seminář je součást povinně volitelného humanitního bloku s dvouhodinovou týdenní dotací, rozvržený na dva roky. 
Začíná v septimě a končí v oktávě. 
 
Náplní semináře jsou vybrané kapitoly z dějin umění moderní a postmoderní doby s důrazem na vzájemné souvislosti. 
 
Cílem tohoto semináře je připravit studenty na vysoké školy humanitního a uměleckého zaměření, zvláště studium umění, 
vybavit je klíčovými kompetencemi, nadstavbovým vzděláním v oboru a připravit je k celoživotnímu učení profesnímu, ob-
čanskému i osobnímu uplatnění. Pozornost je zaměřena na týmovou přípravu prezentací k již osvojenému učivu, prohloube-
ní kritického přístupu k informacím, poučení se z práce spolužáků. Žáci se učí věcně argumentovat, respektovat různorodost 
hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Budou využívat moderní učební pomůcky, uskutečňovat tématické vý-
stavy a exkurze, besedy a přednášky s odborníky. 

 
5.19.4  RUSKÝ JAZYK - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  Předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a je vyučován v rámci povinně volitelných bloků 1 a 2. 
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VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučuje se v septimě a oktávě, hodinová dotace činí tři hodiny týdně. 
Výuka se orientuje na rozvíjení komunikativní kompetence žáků, a to zejména při poslechu s porozuměním a hovoru ve spo-
jení s dovednostmi čtení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade velký důraz na osvojení zvukové a 
grafické stránky ruského jazyka. 
 
Obsah předmětu: 
Při výuce je důraz kladen především na: 

 komunikativní zaměření výuky: stěžejním cílem je, aby žáci byli schopni souvislého, situačně motivovaného řečo-
vého projevu, co nejbližšího přirozené ruštině; výuka je zaměřena zvláště na výcvik poslechu a čtení s porozu-
měním 

 přesnost jazykového vyjadřování 

 spojení komunikativně funkčního hlediska s hlediskem jazykově systémovým 

 zřetel k reáliím 

 rozvíjení učebních dovedností žáků 

 motivaci žáků k samostatnému studiu 
 
Organizace výuky předmětu: 
Ruský jazyk se vyučuje v malých skupinách o maximálně deseti až dvanácti žácích. Vyučujícím je rodilý mluvčí ruštiny. 
Nácvik jazykového učiva v jeho funkčním využití v kontextu a v řečových situacích se kombinuje s uváděním poznatků do 
základních jazykově systémových souvislostí. 
Jazykové učivo je též spjato s poznatky mimojazykovými. Důležité místo zaujímají údaje ze starších i soudobých ruských 
reálií. 
Při výuce je využívána specifičnost vyučování ruského jazyka jako jazyka příbuzného mateřštině žáků.  
Výuka vytváří předpoklady k rozvoji takových dovedností žáků, které potřebují při samostatném učení. 
Ve výuce se uplatňuje i široká škála motivačních aspektů; kromě uplatnění názorných audiovizuálních prostředků (obrázků, 
fotografií, tabulek nebo videofilmů) slouží k posílení motivace žáků také zapojení humoru i dalších prostředků vyvolávajících 
spontánní zájem žáků dané věkové kategorie.  

 
5.19.5 MATEMATIKA -  SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Matematika – seminář v septimě a v oktávě je povinně volitelným předmětem v rámci bloků. Navazuje 
na vyučovací předmět Matematika (prima – sexta) a rozšiřuje znalosti vyučovacího předmětu Matematika (septima, oktáva). 

Předmět je svou podstatou založen na rozšíření středoškolských znalostí a dovedností. Tím jsou dány metody práce zaměře-
né především na samostatnou práci žáků, na porozumění odbornému textu a následnému vysvětlení odborného textu, na 
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aplikaci teorie z odborného textu v praxi, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu. 

Výuka matematiky - semináře rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů mezi jednotli-
vými matematickými okruhy. Prostředkem pro hlubší poznání a předpokladem pro další studium je ovládnutí matematického 
aparátu, způsob matematického myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivních úvah. 

Časová dotace předmětu 
Septima 3 hodiny týdně 
Oktáva 3 hodiny týdně 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Matematika - seminář 

 podporuje u žáka rozvoj schopností abstraktního myšlení, zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, 
matematických hádanek, kvízů, křížovek, rébusů, atd. 

 vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák využívá při 
řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

 vede žáky ke stručnému vyjadřování matematickým jazykem a matematickou symbolikou 

 vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňování na základě pozná-
vání jejich charakteristických vlastností 

Kompetence k řešení problémů 
Matematika - seminář 

 nabízí žákům dostatek úloha příkladů vycházejících z praxe a vedoucích k řešení problémů a samostatnému uvažování 

 vede žáky k poznání, že matematická úloha nemusí mít jediné řešení, učí žáky nacházet různé metody řešení úloh 

 vede žáky ke schopnosti užívat známé a osvědčené postupy řešení a aplikovat je při řešení úkolů obdobných nebo nových 

 vede žáky k provedení rozboru problému, k tvorbě postupu řešení, odhadu výsledků, k vyřešení problému a k vyhodno-
cení správnosti řešení vzhledem k zadání 

 vytváří u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě pokusu nebo zkušenosti, umět své hypotézy ověřit pomocí pří-
kladů 

 vede žáky k analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a problémů, 
k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám  

 vede žáky k pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci matematických poznatků v dalších 
vzdělávacích oblastech 

 vede žáky k rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich ověřování 
nebo vyvracení pomocí protipříkladů 
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 rozvíjí zkušenosti s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, v nichž se 
může orientovat prostřednictvím matematického popisu, k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí je-
jich použití, k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací 
a jedna situace může být vyjádřena různými modely) 

Kompetence komunikativní 
Matematika - seminář 

 vede žáky k vyjadřování myšlenek, názorů a postupů v určitém logickém sledu dává žákům příležitost využívat informační 
i komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními 

 vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užitím matematického jazyka a matematické symboliky, učí žáky porozu-
mění a orientaci v grafech, tabulkách a diagramech 

 vede žáky k zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu 

Kompetence pracovní 
Matematika - seminář 

 nabízí žákům projekty a další činnosti (modelování, výrobu modelů těles), což vede ke zvládání základních pracovních 
činností (k práci s různým materiálem: dřevem, papírem a kovem) 

 vede žáky k práci s matematickými modely, k vědomí, že výsledku lze dospět různými způsoby 

 vede žáky k přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematickému textu 

 vede žáky k užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh 

 vede žáky k rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti 
 
5.19.6 ZEMĚPIS -  SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO 
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Zeměpis – seminář v septimě a v oktávě navazuje na povinný vyučovací předmět Zeměpis a je povinně 
volitelným předmětem v rámci blokových předmětů. V obou ročnících integruje rovněž tematické okruhy průřezových témat: 
Enviromentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického 
občana, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. Zeměpis – seminář se realizuje rovněž v úzké koordinaci 
s ostatními vyučovacími předměty, s nimiž integruje některá související témata (Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Základy 
společenských věd, Výtvarná výchova). Tento komplexní přístup zeměpisu naučí žáka pracovat v širším okruhu vzájemných 
tematických souvislostí a s více zdroji informací. 

Výuka zeměpisu - semináře podchycuje a rozvíjí zájem o současné a historické dění v různých částech světa. Výuka podporu-
je rozvoj samostatného a kritického myšlení. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného 
lidstva, umožňuje uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpověnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i 
společenskému prostředí. 
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Časová dotace předmětu 
Septima 2 hodiny týdně  
Oktáva 2 hodiny týdně  

Ve vyučovacím předmětu Zeměpis – seminář se používají zejména tyto formy výuky: skupinová výuka, projekty, hodiny 
s problémově pojatou výukou, terénní výuka, besedy, prezentace studentů, moderované diskuse, .... 

Vyučovací předmět Zeměpis - seminář využívá ve většině případů samostatnou odbornou multimediální učebnu.  
 
PŘÍNOS ZEMĚPISU - SE-

MINÁŘE K UTVÁŘENÍ KLÍ-

ČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Kompetence k učení 
Učitel 

 zadává žákům referáty a seminární práce, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí zeměpisné 
informace a data v různých informačních zdrojích (na internetu, v televizi, v encyklopediích a časopisech; 

 získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích 
mezi přírodním a společenským prostředím, mezi přírodou a působením člověka; 

 klade žákům problémové otázky vztažené k vyhledávání příčin jevů a procesů v krajinné sféře a k vyhledávání souvislostí 
mezi nimi, pomáhá hledat jejich řešení; 

 kontroluje výsledky pozorování, zkoumání a požaduje, aby je žáci samostatně hodnotili a porovnali se svými dosavadními 
zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi a formulovali patřičné závěry. 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 vytváří s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností hypotézy k problému či úkolu, žáci je 
ověřují praktickou činností, kladou otázky s geografickou tematikou a objevují problémy s tím související, řeší problémy 
na úrovni svých znalostí, ověřují správnost řešení problémů, odpovídají na geografické otázky; 

 usiluje se svými žáky o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků geografických objektů, jevů a 
procesů, vyvozují společně patřičné závěry; 

 pojmenuje či nechá žáky pojmenovat podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské sféry, žáci 
o nich diskutují a usilují o vhodné způsoby řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyžaduje na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problém či vlastních názorů na konkrétní témata přírodního a 
společenského prostředí, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní názory, formulují 
vlastní rozhodnutí a uplatňují v jednání své názory, využívají dostupné informační a komunikační prostředky, učí se 
výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích; 
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 konzultuje názory svých žáků, vede je ke vhodné argumentaci, společně spolupracují na řešení problémů a úloh; 
uskutečňuje a vede s žáky řízený dialog, žáci vyjadřují své myšlenky a názory v logických postupných krocích. 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 nechává žáky rozdělit si  pracovní úkoly ve skupině, žáci přijímají svoji roli a ztotožňují se s ní, spolupracují při skupinové 
práci, vytvářejí si pozitivní vztah k práci, odpovědnému přístupu k práci své i druhých, k zodpovědnosti za výsledky své 
činnosti, přijímají, diskutují a usměrňují názory druhých; 

 hodnotí a nechává žáky hodnotit výsledky činnosti skupin i jednotlivců, navozuje sebekritiku, žáci chápou potřebu 
efektivní spolupráce. 

Kompetence občanské 
Učitel 

 uvádí, vysvětluje, objasňuje a zdůvodňuje žákům na konkrétních příkladech nutnost ochrany přírodního a životního 
prostředí, žáci se zajímají o prostředí v němž žijí, oceňují krásy přírody a historických a kulturních objektů, pociťují 
občanskou zodpovědnost za zachování životního prostředí a udržitelného života pro budoucí generace, chápou významy 
přírodních a společenských hodnot, vystupují aktivně a prakticky v jejich zájmu; 
 

 
KONKRETIZACE  
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VE 

VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU 

Osobnostní a sociální výchova 
Přínos předmětu: 

 spoluvytváří obecnosti týkající se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích; 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (aktivity při skupinové práci); 

 spoluutváří a rozvíjí základní dovednosti pro týmovou spolupráci 

Výchova demokratického občana 
Přínos předmětu: 

 podporuje aktivity vedoucí k respektování zásad slušnosti, tolerance, odpovědnosti, dodržování principu demokracie 
v občanském životě; 

 respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti (lidé na Zemi – rasy, náboženství, jazyky); 

 rozvíjí a podporuje komunikační, formulační schopnosti a dovednosti (pobyt ve volné přírodě, cestování, turistika); 

 vede k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším (pobyt ve volné přírodě, cestování, turistiky) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Přínos předmětu: 
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 vede k orientaci na mapě dnešního světa; 

 směřuje k orientaci pro chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě; 

 seznamuje s příčinami a důsledky globálních problémů lidstva; 

 napomáhá vytvářet představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce; 

Multikulturní výchova 
Přínos předmětu: 

 seznamuje s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, spoluvytváří předpoklady k uvědomování si vlastních 
kulturních zvyků, tradic a hodnot, podporuje utváření pozitivních mezilidských vztah (spolupráce, tolerance); 

 poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na 
Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, rasismus); 

 ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance) 
 

Environmentální výchova 
Přínos předmětu: 

 podporuje realizaci konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí, poznávání významů a rolí různých 
profesí ve vztahu k životnímu prostředí; 

 vede k uvědomování podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živené pohromy, lidská činnost); 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých oblastech světa 
(světadíly a oceány, regiony světadílů); 

 vede k angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví 
(ochrana přírody ve všech úrovních, ochrana planety. Zásady správného chování v přírodě) 

Mediální výchova 
Přínos předmětu: 

 spoluvytváří předpoklady ke kritickému vnímání mediálních sdělení, k přiměřené analýze mediálních prostředků jako 
zdrojů geografických dat a informací; 

 vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a časopisy; 

 rozvíjí dovednosti při práci s internetem; 
vede ke kritickému přebírání všech získaných informací 
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5.19.7 BIOLOGIE - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení předmětu: 
Seminář z biologie doplňuje a navazuje na vzdělávací oblast 5.3. Člověk a příroda a je součástí povinně volitelného bloko-
vého studia. Cílem předmětu je odkrývání přírodních zákonitostí a orientace na hledání hlubších souvislostí mezi již poz-
nanými aspekty přírodních procesů, nikoliv jen na jejich pouhý popis či klasifikaci. Systematická část biologie je prezentována 
z pohledu evoluce hlavních vývojových linií. Součástí je i úvod do disciplín přesahující rámec standardní středoškolské biolo-
gie (imunologie, etologie). 
V rámci předmětu jsou studenti vedeni ke kritickému myšlení, práci s odbornou literaturou, schopnosti věcné diskuse, zo-
becňování a objektivního hodnocení získaných informací. Důraz je též kladen na položení vědeckých základů vedoucích 
k racionálnímu přístupu k ochraně přírody a životního prostředí.  
Obsahové vymezení přírodovědného semináře splňuje podmínku průřezových témat RVP-G: 6.1 Osobnostní a sociální 
výchova a 6.4. Enviromentální výchova. 
 
Časové vymezení předmětu: 
 Septima – 3hod/týden 
 Oktáva – 3hod/týden 
 
Organizační vymezení předmětu: 
Biologický seminář je vyučován ve speciální multimediální přírodovědné učebně. Výuka je rozšířena o řadu přednášek a te-
matických exkurzí dle momentálních možností s aspektem na zájem studentů. Úspěšné absolvování kurzu je mj. podmíněno 
odevzdáním seminární práce a herbáře. 

 

  
5.19.8 CHEMIE - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Seminář z chemie doplňuje a navazuje na vzdělávací oblast 5.3. Člověk a příroda a je součástí povinně volitelného blokového 
studia. Cílem předmětu je odkrývání přírodních zákonitostí a orientace na hledání hlubších souvislostí mezi již poznanými 
aspekty přírodních procesů, nikoliv jen na jejich pouhý popis či klasifikaci. Součástí je i krátký kurz chemického názvosloví 
v anglickém jazyce, jehož cílem je zajistit studentům snazší přechod na vysokoškolský systém studia. 
V rámci předmětu jsou studenti vedeni ke kritickému myšlení, práci s odbornou literaturou, schopnosti věcné diskuse a ob-
jektivního hodnocení získaných informací. Vhodně volenými interdisciplinárními tématy se předmět snaží o neustálé překo-
návání bariér napříč všemi přírodovědnými předměty. Důraz je též kladen na položení vědeckých základů vedoucích 
k racionálnímu přístupu k ochraně přírody a životního prostředí. 
Obsahové vymezení přírodovědného semináře splňuje podmínku průřezových témat RVP-G: 6.1 Osobnostní a sociální vý-
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chova a 6.4. Enviromentální výchova. 
 

Časová dotace předmětu 
Septima 3 hodiny týdně  
Oktáva 3 hodiny týdně . 

 
Organizační vymezení předmětu 
Chemický seminář je vyučován ve speciální multimediální přírodovědné učebně. Výuka je rozšířena o řadu přednášek a te-
matických exkurzí dle momentálních možností, s aspektem na zájem studentů. Úspěšné absolvování kurzu je mj. podmíněno 
odevzdáním seminární práce, jejíž praktickou část mohou studenti vypracovat v rámci přírodovědného semináře. 
 

 
5.19.9 PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Přírodovědný seminář doplňuje a navazuje na výuku přírodovědných předmětů a je součástí povinně volitelného blokového 
studia. Jedním z hlavních cílů předmětu je poskytnutí komplexního pohledu na přírodu a její zákonitosti, díky interdiscipli-
nárnímu přístupu a snaha o překonání pomyslných bariér mezi jednotlivými přírodovědnými předměty. Důraz je též kladen 
na položení vědeckých základů vedoucích k racionálnímu přístupu k ochraně přírody a životního prostředí. 
V rámci předmětu jsou studenti vedeni ke kritickému myšlení, schopnosti věcné diskuse a empirickému ověřování teoreticky 
nabytých znalostí pomocí objektivního pozorování, měření a experimentování. Důraz je kladen na rozvoj a zdokonalování 
samostatné instrumentální práce, dodržování bezpečnosti práce, ale i na schopnost vzájemné kooperace. 
Obsahové vymezení přírodovědného semináře splňuje podmínku průřezových témat RVP-G: 6.1 Osobnostní a sociální vý-
chova a 6.4. Enviromentální výchova. 
  

Časová dotace předmětu 
Septima 2 hodiny týdně  
Oktáva 2 hodiny týdně . 

 
Organizační vymezení předmětu 
Přírodovědný seminář je vyučován ve speciálních učebnách (školní chemická laboratoř, multimediální přírodovědná učebna). 
Kromě laboratorní části výuky je její nezbytnou součástí řada terénních pozorování, přírodovědných exkurzí a odborných 
přednášek.  

 
5.19.10 FYZIKA - SEMINÁŘ 
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CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Fyzika - seminář je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jedná se o povinně volitelný před-
mět v septimě a oktávě, který je zaměřený na prohloubení učiva fyziky, na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím 
zkouškám na VŠ s technickým a přírodovědným zaměřením a na medicínu. Tento seminář je součástí 3. a 4. bloku. Zá-
kladní časová dotace předmětu fyzika - seminář jsou 2 hodiny týdně s možností rozšíření na 3 hodiny týdně. Třetí hodina 
v rámci týdenní časové dotace je určena pro žáky se zájem o hlubší pochopení jednotlivých tématických okruhů 
středoškolské fyziky a jejich procvičení na komplexnějších fyzikálních úlohách (na úrovní příkladů z fyzikálních olym-
piád). Obsahově je septima zaměřena na prohloubení znalostí žáků z oblasti klasické fyziky, zatímco oktáva je věnována 
vybraným kapitolám moderní fyziky a přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ. 

Žáci předmětu fyzika - seminář mimo jiné absolvují dvakrát za školní rok laboratorní měření na FJFI ČVUT Praha. Většina 
žáků předmětu fyzika - seminář je zapojena do projektové činnosti. Vzdělávací aktivity jsou analogické s aktivitami pop-
sanými v rámcovém učebního plánu předmětu fyzika. 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel 

 uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné zatížení žáků v průběhu školního 
roku 

 motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami 

 vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci 

 systematicky oceňuje dobrou práci žáků – přesnost, vytrvalost, duševní činorodost, koncepční schopnost; netoleruje 
ledabylost a malou snahu 

 vede postupně žáky k samostatné práci s informacemi 

 poskytuje podporu nadaným žákům v účasti soutěžích  (olympiády, ap) 
 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní  a aplikační činnosti žáků 

 poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení 

 vytváří příležitost k prezentaci řešení problem 

 posiluje odvahu žáků k řešení problémů 
 

Kompetence komunikativní 
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Učitel 

 vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně  a totéž vyžaduje od žáků 

 postupně vede žáky k užívání jazyka daného oboru a k přesné argumentaci  

 využívá software, internet, video a další informační technologie 
 

Kompetence sociální 
Učitel 

 organizuje činnost žáků  ve skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny 

 oceňuje projevy úcty k práci druhých 
 

Kompetence občanské 
Učitel 

 podporuje  zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu 

 vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných 
 
5.19.11 DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Deskriptivní geometrie – seminář v septimě a oktávě obsahově navazuje na vyučovací předmět Matema-
tika, její část geometrii z RVP ZV a od kvarty do sexty na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace z RVP GV. Deskriptiv-
ní geometrie – seminář je součást povinně volitelného 4. bloku, který je zaměřen matamaticko – technicky. Předmět je svou 
podstatou založen na rozvoji dovedností žáků. Tím jsou dány metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, 
na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu. 

Výuka deskriptivní geometrie rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů, utváří schop-
nost geometrického vhledu. Prostředkem pro hlubší poznání a předpokladem pro další studium je ovládnutí geometrického 
aparátu, přizpůsobení způsobu myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivních úvah. Deskriptivní geometrie mů-
že sloužit při modelování.  

Žáci se SVP si většinou tento předmět nevolí. Vše závisí na typu jejich specifické poruchy. Nadaným žákům jsou zadávány 
obtížné příklady ze sbírek. Tito žáci po ukončení gymnázia pokračují na fakultě stavební, strojní, nebo fakultě architektury. 

Celým vzdělávacím obsahem od septimy do oktávy se prolíná ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ, kde žák v očekávaných vý-
stupech: 

 čte a zapisuje zadání v symbolickém jazyce 

 užívá správně značení 
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 rozliší různé typy zobrazení 

 rozliší správný a nesprávný výsledek konstrukce 

 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení 

 zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému 

Časová dotace předmětu 
 
Septima 2 hodiny týdně 
Oktáva 2 hodiny týdně 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel 

 podporuje u žáka rozvoj schopností konstruktivního myšlení, zařazováním vhodných problémových úkolů. 

 vytváří u žáka zásoby geometrických nástrojů, které žák využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 nabízí žákům dostatek úloh vycházejících z praxe a vedoucích k řešení problémů a samostatnému uvažování 

 vede žáky k poznání, že úloha z deskriptivní geometrie nemusí mít jediné řešení, učí žáky nacházet různé metody řešení 
úloh 

 vede žáky ke schopnosti užívat známé a osvědčené postupy řešení a aplikovat je při řešení úkolů obdobných nebo nových 

 vede žáky k provedení rozboru problému, k tvorbě postupu řešení, odhadu výsledků, k vyřešení problému a k vyhodno-
cení správnosti řešení vzhledem k zadání 

 vytváří u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě pokusu nebo zkušenosti, umět své hypotézy ověřit pomocí pří-
kladů 

 vede žáky k analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a problémů, 
k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám 

 vede žáky k pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci poznatků z deskriptivní geometrie 
v dalších vzdělávacích oblastech 

 vede žáky k rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich ověřování 
nebo vyvracení pomocí protipříkladů 
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Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vede žáky k vyjadřování myšlenek, názorů a postupů v určitém logickém sledu dává žákům příležitost využívat informační 
i komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními 

 
5.19.11 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ - SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Ekonomika a účetnictví – seminář v septimě a oktávě je povinně volitelným předmětem v rámci druhého 
bloku.  
Předmět je svou podstatou založen na získání základních znalostí a orientaci v ekonomických oborech. Tím jsou dány meto-
dy práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na porozumění odbornému textu a jeho následném vysvětlení, na 
aplikaci teorie v praxi, na řešení problémů.  

Časová dotace předmětu 
Septima 2 hodiny týdně  
Oktáva 2 hodiny týdně  

Předmět je vyučován v učebně, vybavené odpovídající výpočetní technikou. 
 
VÝCHOVNÉ A 
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 Podporuje u žáka pochopení základníchekonomických jevů zařazováním vhodných ekonomických problémů 

 Vede žáky k vytvoření vlastního názoru na ekonomické problémy hospodářské praxe 

 Vede žáky k pochopení vztahu hospodaření subjektu a jeho zachycení v účetnictví 

Kompetence k řešení problémů 

 Nabízí dostatek úloh vycházejících z praxe a vedoucích k řešení ekonomických problémů 

 Vede je k využití výpočetní techniky a její využití pro účetnictví organizací a fyzických osob 

 Vede ke schopnosti užívat známé a osvědčené postupy řešení a aplikovat je 

 Upevňuje jejich znalosti testováním na programu pro výuku účenictví 
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5.20 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 

5.20.1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
 

Vyučovací předmět Dramatická výchova  vychází z RVP ZV a je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti  Umění a kultura. 

Do předmětu jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a glo-
bálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Vyučovací předmět Dramatická výchova je začleněn do ŠVP jako předmět volitelný, a to 1 vyučovací hodinou z disponibilní-
ho množství pro volitelný předmět pro žáky sekundy, tercie a kvarty. Realizuje se zpravidla jako dvouhodinová výuka 1krát za 
14 dní pro skupiny o maximálním počtu 12 žáků.  Škola ho nabízí v případě, že disponuje pedagogem s patřičnou kvalifikací 
v oboru dramatická výchova. 

Předmět Dramatická výchova seznamuje žáky se základními principy a zákonitostmi dramatického umění, se specifickými 
vyjadřovacími prostředky divadla a dramatu; učí je orientovat se v divadelních druzích a dramatických žánrech, učí je vnímat 
dramatické umění jako svébytný druh. 

Základními tématy předmětu Dramatická výchova jsou mezilidské vztahy a jeho podoby. Žáci především pracují se situacemi, 
v nichž se tyto vztahy projevují či různě proměňují. Mají příležitost vytvářet fiktivní světy s dramatickými postavami, ději a 
prostředím a vědomě s nimi pracovat, neboť vstupují do rolí, v nichž se mohou stávat někým jiným. Osvojují si tak základní 
dovednosti při jednání ve hře v roli jako klíčové metodě výuky a zároveň se učí hledat analogie i rozlišovat mezi fikcí a reali-
tou. 

Proces učení je tedy výhradně založen na vlastním přímém prožitku a zkušenosti z jednání. Žáci jsou do procesu výuky zapo-
jeni aktivně a komplexně celou svou osobností, neboť využívají nejen svůj intelekt, ale také své tělo i emoce. 

Učí se zákonitostem tvůrčího procesu, tvořivého myšlení a  poznávání světa i zprostředkování tohoto poznání skrze verbální 
i neverbální vyjadřovací prostředky. Dramatická výchova dále nabízí dostatečný prostor pro učení se zákonitostem a smyslu 
spolupráce a zejména smyslu a důležitosti porozumění mezilidské komunikaci. 

Výuka dramatické výchovy by měla skrze vlastní zkušenost vést  k rozvoji dovedností tvořivě myslet, pracovat, vyjadřovat se, 
také ke kultivaci projevu, a dále k umění zpracovávat, náležitě interpretovat a porozumět myšlenkám i jednání svým i jiných 
lidí. Vede žáky rovněž  k estetickému cítění, ke schopnosti kriticky hodnotit a rozpoznávat kvalitu v umělecké produkci v ob-
lasti divadelního a dramatického umění; významně se tedy podílí na výchově aktivního a vnímavého diváka, který není pou-
hým pasivním konzumentem. 

Inspiračními zdroji mohou být výtvarné artefakty, hudba, literatura, což propojuje celou vzdělávací oblast Umění a kultura a 
napomáhá k rozvoji myšlení v souvislostech. 
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5.20.1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA (pokračování) 

 
DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
A KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 vést žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, aby se vyjadřovali výstižně 

 nabízet dostatečný prostor pro diskusi, v níž se učí vhodně se zapojovat, argumentovat a obhajovat své názory, ale také 
naslouchat promluvám druhých lidí 

 umožnit žákům porozumět různým typům textů a záznamů, běžně užívaným gestům, zvukům, učit žáky rozumět pro-
středkům verbální i neverbální komunikace, reagovat na ně a tvořivě využívat ke svému  vlastnímu rozvoji 

 vést žáky k tomu, aby využívali získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 vést žáky k účinné spolupráci ve skupině, která je pro předmět Dramatická výchova jednoznačně stavebním kamenem 

 vytvářet prostor k tomu, aby měli možnost podílet se na společné tvorbě pravidel pro práci ve skupině, dbát na jejich 
dodržování 

 pomáhat žákům uvědomovat si důležitost utváření příjemné atmosféry ve skupině, vést k ohleduplnému jednání  s 
druhými lidmi jako kvality pro upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 vést k úcte a respektování  druhých lidí, ale také k vytváření pozitivního vztahu k sobě samým, který podporuje vlastní 
sebedůvěru a sebeúctu a vede k samostatnému rozvoji 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vést žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, umožnit jim rozpoznat a pochopit problém, 
vést k přemýšlení o příčinách a  nesrovnalostech problému 

 podněcovat je k vyhledávání informací vhodných k řešení problému a využívání získaných vědomostí a dovedností k ob-
jevování vlastních variant řešení 

 vést žáky ke zkoumání problémů z různých úhlu pohledu 

 umožňovat aplikace osvědčených postupů při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

 vést je k dovednosti sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 učit žáky kriticky myslet, schopnosti obhájit se, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí, učit je hodnotit výsledky 
svých činů 
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5.20.1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA (pokračování) 

 
DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
A KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
(pokračování) 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vést k tomu, aby žáci vyhledávali a třídili informace, aby je na základě pochopení vhodně využili v procesu učení, v tvůrčí 
činnosti i v praktickém životě 

 podněcovat žáky k samostatnému pozorování a  experimentování, učit výsledky kriticky posuzovat 

 umožňovat operace s obecně používanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, pomáhat vytvářet kom-
plexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

 vést žáky k tomu, aby vybírali a využívali vhodné metody a strategie v učení, vést je k samostatnosti v procesu učení tak, 
aby žáci poznávali smysl a cíl učení jako vlastní potřebu a byli schopni zhodnocení vlastní práce i práce skupiny a na zá-
kladě kritického zhodnocení rozvíjet schopnost dalšího plánování a zdokonalování svého učení 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 vést k pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

 vést k uvědomění si svých práv i povinností 

 prostřednictvím klíčové metody hry v roli umožňovat  žákům v rovině fikce vcítit se do situací ostatních lidí a vést je ke 
zodpovědnému rozhodování s přesahem do běžných reálných situací 

 pomáhat vytvářet vztah ke kulturnímu dědictví a tradicím, vést ke schopnosti rozpoznat skutečné hodnoty v dramatickém 
umění 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 klást důraz na plnění povinností a závazků, vést k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 vést k tomu, aby žáci přistupovali k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, 
ale i z hlediska ochrany svého  zdraví i zdraví druhých, i ochrany kulturních a společenských hodnot 
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5.20.2 ETICKÁ VÝCHOVA (DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR) 

 
CHARAKTERISTIKA  
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
 

Oblast Etická výchova na gymnáziu navazuje na obsah učiva průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova,  
v jednotlivých tématech  navazuje na Environmentální výchovu, Mediální výchovu, Výchovu demokratického občana, Vý-
chovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a  Multikulturní výchovu. 

Oblast Etická výchova vychází z  projektu R. Roche – Olivara a L. Lence. Vede k osvojení a upevnění základních postojů 
formou prožitků žáků, k ujasnění hodnotové orientace, k rozlišení dobra a zla a k jasným mravním normám a zásadám. Sen-
zibilizace je přípravou na dané téma, vede k zapojení nejen kognitivní, ale i emotivní složky osobnosti žáka, následná hodno-
tová reflexe vede k ujasnění a prohloubení tématu. Forma prožitku je zaměřena na  osvojení žádoucích postojů a dovedností. 
Nácvik v prostředí skupiny, za přítomnosti pedagoga aplikujícího účinné složky výchovného stylu, umožňuje prožitek přijetí 
žáka učitelem i skupinou, pozitivní motivaci, prožitek úspěchu. Cílem etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chová-
ní vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu, k upevnění vnitřního vztažného systému, který je zárukou pevné osob-
nosti schopné realizovat to, co považuje za správné i v náročných situacích života bez podpory okolí. Transfer do života, ná-
sledující v závěru tématu, usnadňuje jeho praktické uchopení a realizaci v individuálních podmínkách a rolích žáka. 

Etická výchova zkvalitňuje osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými jak ve sféře osobní (případné založení 
rodiny), tak ve sféře profesní, manažerské, řídící. Vede k osvojení dovedností nezbytných pro vedoucí pozice. Vybavuje žáky 
jednotlivými psychosociálními dovednostmi, které zaměřuje nejen do oblasti posílení osobního vlivu a úspěchu, ale i do ob-
lasti spolupráce a pomoci druhým. Zahrnuje prvky efektivního a účinného programu  prevence rizikového chování mládeže. 

S Etickou výchovou je počítáno v týdenní hodinové dotaci pro primu a sekundu. 
 
CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ  
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 účinné spolupráci ve skupině 

 spoluvytváření pravidel a podílu na jejich dodržení 

 rozvíjení základních komunikačních a asertivních dovedností 

 aktivnímu naslouchání druhým a navracení porozumění 

 sebepoznání a sebeakceptaci 
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5.20.2 ETICKÁ VÝCHOVA (DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR) (pokračování) 

 
CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ  
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
(pokračování) 

 pozitivnímu hodnoceních druhých, pozitivnímu přístupu k životu v běžných i ztížených podmínkách 

 vytváření hodnotných mezilidských vztahů, empatii, vzájemné pomoci 

 ovládání a řízení svého jednání a chování 

 úctě k člověku, lidské důstojnosti, toleranci k druhým 

 úctě k hodnotám rodiny, tradic i duchovním hodnotám 

 úctě a respektování přírody 

 přijetí zodpovědnosti, uvědomění si práv, povinností a  své zodpovědnosti za druhé 

 zodpovědnému přístupu ke vzdělání 

 řízení a organizaci učení 

 komplexnímu pohledu na jevy a skutečnosti 

 rozpoznání problému a schopnosti navrhnout jeho řešení a řešit problémové situace ve školním kolektivu 

 tvořivosti zejména v oblasti mezilidských vztahů 

 kritickému myšlení, vyslovení, přijetí a pozitivnímu zpracování konstruktivní kritiky 

 schopnosti vyjádřit a obhájit svá stanoviska a rozhodnutí 

 zaměření získaných dovedností k plnohodnotnému soužití a spolupráci s ostatními lidmi 
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5.20.3 PROGRAMOVÁNÍ 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
 

Obsah 
Předmět tematicky pokrývá základy programování s důrazem na získání všeobecných znalostí a pochopení principů, které 
jsou aplikovatelné prakticky v libovolném programovacím jazyku. Důraz je kladen zejména na znalost algoritmizace a schop-
nost samostatně a kreativně řešit úlohy a problémy.  

Časové a organizační vymezení 
Předmět je zařazen jako volitelný ve 3. a 4. ročníku osmiletého studia s dotací dle následující tabulky. Maximální počet studentů 
při výuce je šest (s ohledem na efektivitu výuky a snahu o individuální přístup, respektující schopnosti a zájmy každého žáka). 
Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky. 
 

Ročník Tercie Kvarta 

Dotace 1 1 
 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 
Učitel 

 vede studenty k systematičnosti při zpracovávání úloh 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel 

 podněcuje snahu žáků o samostatné nalezení řešení problémů 

 rozvíjí a podněcuje intelekt podporou samostatné iniciativy při řešení problémů, akceptuje nová, neotřelá řešení, 
upozorňuje na možná úskalí konkrétního řešení problému 

Kompetence komunikativní  
Učitel 

 vyžaduje jasné, logicky strukturované a střídmé vyjadřování 

 podporuje zájem žáků o programování, včetně témat přesahujících zamýšlený rozsah předmětu 

 zadává skupinové projekty zaměřené na komunikaci s vymezením rolí a pravidel, sloužící k procvičení práce v týmu 

Kompetence sociální 
Učitel 

 vede žáky k zodpovědnému řešení zadaných úkolů, přístupu k předmětu a jiným každodenním aktivitám 
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5.20.4 ANGLICKÁ KONVERZACE 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Anglická konverzace je povinně volitelným předmětem a je nabízena žákům v tercii a v kvartě jednou týdně, v septimě a ok-
távě v rozsahu dvou hodin týdně. 
Cílem předmětu je poskytnout žákům příležitost komunikovat v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Konverzace se vyučuje 
v malých skupinách maximálně o 12 žácích. Žáky vyučuje vždy rodilý mluvčí angličtiny.  

Nadaní žáci i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají zaručen individuální přístup. Nadaní žáci dostávají práci navíc a 
více příležitostí komunikovat. U žáků se specifickými potřebami se klade důraz na konverzaci (oproti psanému projevu).  

   
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

V anglické konverzaci jsou rozvíjeny zejména tyto základní kompetence: 

Kompetence k učení 

 Pochopit důležitost angličtiny pro dorozumění 

 Pochopit důležitost neustálého tříbení a zlepšování svého anglického projevu  

Kompetence k řešení problémů 

 Odstranit zábrany při komunikaci v anglickém jazyce 

 Posuzovat a řešit problémy v angličtině 

 Argumentovat a uvádět relevantní doklady, obhajovat své názory v angličtině 

Kompetence komunikativní 

 Obstát v každodenních situacích, do kterých se můžeme v anglicky mluvícím prostředí dostat 

 Komunikovat s lektorem, s partnerem i ve skupině  

 Používat odborný styl přiměřený situaci 

 Prezentovat svou práci v rámci skupiny 

Kompetence sociální a personální 

 Reflektovat kulturní rozdíly 

 Spolupracovat v rámci skupiny 

Kompetence pracovní 

 Pracovat s různými zdroji informací v angličtině (slovníky, internet, časopisy atd.) 
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5.20.5 KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE 

 
5.20.5.1 KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Německá konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a je vyučována jako povinně volitelný předmět.  Po sep-
timě a oktávě má dovést žáky k jazykové úrovni B1 podle Evropského jazykového referenčního rámce. 
Hodinová dotace předmětu Německá konverzace činí 2 hodiny týdně v septimě a oktávě. Tyto hodiny jsou z disponibilních 

hodin pro volitelné předměty. 

 Obsah předmětu: 

 naučit žáky používat další světový jazyk jako prostředek komunikace mezi lidmi z různých jazykových prostředí (i v 
jeho hovorové formě) 

 vybavit žáky jazykovými prostředky tak, aby byli schopni se dorozumět v běžných životních situacích, aby uměli 
vyjádřit a obhájit své názory a postoje, vysvětlit problém a navrhnout jeho řešení, vyprávět souvisle příběh, pohádku 
apod.  

 vybavit žáky znalostí dalšího cizího jazyka pro práci s německými internetovými stránkami, s německým tiskem, s 
německou literaturou atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 dále prohlubovat znalosti žáků o reáliích německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, 
Lucembursko) 

 dovést žáky k poznání, příp. pochopení společných i rozdílných kulturních zvyklostí 
 

Organizace výuky předmětu: 
Německá konverzace se vyučuje v malých skupinách (nejvyšší počet žáků ve skupině je 12). 
Výuka probíhá v jazykových učebnách formou skupinového vyučování (často je využívána práce ve dvojicích - rozhovory, 
scénky), v některých ročnících se nacvičuje divadelní představení v německém jazyce. 
Součástí výuky je cílená příprava k maturitní zkoušce, která spočívá v intenzivním procvičování všech čtyř činností (čtení s 
porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev a ústní projev). 
 Velkým motivačním prvkem ve výuce německé konverzace je pravidelný výměnný studentský program mezi naší školou a 
Gymnáziem v Parsbergu (SRN), kterého se účastní všichni žáci, kteří si zvolili předmět Německá konverzace. 
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5.20.5.2 KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Konverzace ve francouzském jazyce je součástí vzdělávacího programu Další cizí jazyk a je nabídnuta studentům jako povinný 
volitelný předmět.  
Rozvrhový plán předmětu Konverzace ve francouzském jazyce předpokládá 2 vyučovací hodiny týdně v ročnících septima a 
oktáva. 

 
Cíle předmětu konverzace ve francouzském jazyce: 
 zajistit, aby žáci byli schopni používat jazyk v každodenní situaci na obecné konverzační úrovni, což znamená například 

umět plynně hovořit o současných jevech a situacích v kulturním a sociálním prostoru dnešní Evropy 
 osvojit si alespoň obecné vyjadřovací schopnosti v oblasti současné techniky, v práci s informačními technologiemi, 

v oblasti mediální, kulturní a politické 
 získat schopnost dobře porozumět podnětům, které přicházejí z tisku, rádia, televize, internetu a z dalších frankofonních 

zdrojů 
 motivovat žáky k samostatné četbě francouzské literatury, novin, časopisů a sledování filmů  
 umět po dokončení studia dále samostatně prohlubovat své jazykové znalosti 
 získat alespoň základní znalosti o reáliích frankofonních zemí (Francie, Belgie, Švýcarsko, Québec, TOM, DOM, některé 

země Afriky a Asie)  

 

Způsob výuky ve francouzské konverzaci: 

 výuka je organizována ve speciálních učebnách, kde jsou k dispozici audiovizuální pomůcky, internet, slovníky a další 
pomůcky 

 počet žáků ve skupině nepřesahuje 10, což dovoluje věnovat více času jejich individuálnímu rozvoji a umožňuje jejich 
intenzivnější zapojení do programu výuky 

 velkou roli ve výukové strategii hraje poslech textů s prověrkou porozumění, poslech písní, četba a samostatný ústní 
projev  

 často se využívá osvojování si významných textů alespoň některých klasiků francouzské prózy, poezie a dramatu (Molière, 
La Fontaine, Hugo, Balzac, Daudet, Dumas a dalších)  

 nedílnou součástí výuky předmětu je programová příprava žáků na maturitní zkoušku 

 v ročníku oktáva se stalo zvykem nastudovat a veřejně představit ukázku francouzského divadelního umění 

 své místo zde mají i zájezdy žáků do Francie a snaha zahájit pravidelnou výměnnou spolupráci mezi žáky GJS a Lycée la 
Perveriev Nantes  
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5.20.5.3 KONVERZACE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE 
 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Španělská konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a je vyučována jako povinně volitelný předmět.  Po sep-

timě a oktávě má dovést žáky k jazykové úrovni B1 podle Evropského jazykového referenčního rámce. 

Hodinová dotace předmětu Španělská konverzace činí 2 hodiny týdně v septimě a oktávě. Tyto hodiny jsou z disponibilních 

hodin pro volitelné předměty. 

Obsah předmětu: 

 naučit žáky používat další světový jazyk jako prostředek komunikace mezi lidmi z různých jazykových prostředí (i v 
jeho hovorové formě) 

 vybavit žáky jazykovými prostředky tak, aby byli schopni se dorozumět v běžných životních situacích, aby uměli 
vyjádřit a obhájit své názory a postoje, vysvětlit problém a navrhnout jeho řešení, vyprávět souvisle příběh, pohádku 
apod. 

 vybavit žáky znalostí dalšího cizího jazyka pro práci se španělskými internetovými stránkami, s španělským tiskem, se 
španělskou literaturou atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 dále prohlubovat znalosti žáků o reáliích španělsky mluvících zemí (Španělsko, Latinská Amerika) 

 dovést žáky k poznání, příp. pochopení společných i rozdílných kulturních zvyklostí 

Organizace výuky předmětu: 

Španělská konverzace se vyučuje v malých skupinách (nejvyšší počet žáků ve skupině je 12). Výuka probíhá v jazykových 

učebnách formou skupinového vyučování (často je využívána práce ve dvojicích - rozhovory, scénky).  

Součástí výuky je cílená příprava k maturitní zkoušce, která spočívá v intenzivním procvičování všech čtyř činností (čtení s 

porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev a ústní projev). 

Velkým motivačním prvkem ve výuce španělské konverzace je naplánovaný výměnný studentský program mezi naší školou a 

školou ve Španělsku, kterého se účastní všichni žáci, kteří si zvolili předmět španělská konverzace. 
 
 
 
5.20.6 PŘÍPRAVNÝ KURZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Jde o nástavbový přípravný kurz z anglického jazyka s dvouhodinovou týdenní dotací. Je to předmět volitelný, rozvržený na 
dva roky – začíná v septimě a končí v oktávě. 

Účelem tohoto semináře je příprava žáků na jednu z mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (FCE, CAE, IELTS, TOE-
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FL), dle přání a výběru samotných žáků. Náplní semináře je tedy procvičování a prohlubování jednotlivých dovedností 
v angličtině. Konkrétně se pak jedná o mluvení, psaní oficiálním stylem, gramatiku přesahující rámec středoškolského učiva, 
porozumění čtenému odbornému textu, porozumění slyšenému textu a rozšiřování slovní zásoby, to vše na typových cviče-
ních a podle učebnic, které jsou cíleně zaměřené na přípravu k dané zkoušce. 

Žáci obvykle skládají zkoušku v zimě před maturitní zkouškou, v měsících zbývajících do maturitní zkoušky se tedy náplň 
semináře mění na přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.  

  
 
5.20.7 PŘÍPRAVNÝ KURZ Z NĚMECKÉHO JAZYKA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět přípravný kurz z německého jazyka vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a je vyučován od sep-
timy jako volitelný předmět. Po septimě a oktávě má dovést žáky k jazykové úrovni B1 – B2 podle Evropského jazykového 
referenčního rámce. 

Hodinová dotace předmětu přípravný kurz z německého jazyka je 2 hodiny týdně v obou ročnících. 

Přípravný kurz z německého jazyka připravuje žáky k úspěšnému složení mezinárodní zkoušky Zertifikat Deutch (příp. ZD 
für Jugendliche), Goethe Zertifikat B1 nebo Goethe Zertifikat B2. 

Po složení mezinárodních zkoušek – obvykle v zimním termínu – následuje příprava k úspěšnému složení maturitní zkoušky 
z německého jazyka a příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Vyučovací předmět přípravný kurz z německého jazyka se vyučuje v malých skupinách. Výuka spočívá v cíleném nácviku 
všech činností, které jsou obsahem jak písemné tak ústní části mezinárodních jazykových zkoušek, tj. porozumění přečtené-
mu textu, porozumění vyslechnutému textu, formulování písemného strukturovaného útvaru (většinou osobní či formální 
dopis, odpověď na dopis, inzerát, písemná žádost apod.), správné používání gramatických a frazeologických struktur, sesta-
vení a prezentace kratšího monologu na zadané téma, schopnost zúčastnit se dialogu či diskuze na běžné známé téma, vyře-
šení zadané situace v cizojazyčném prostředí. Výuka probíhá podle učebnic a materiálů, které jsou zaměřené na přípravu 
k dané zkoušce.   
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5.20.8 CVIČENÍ Z FILOZOFIE 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Obsahové vymezení 
V povinně volitelném předmětu filosofie – cvičení se realizuje obsah vzdělávací oblasti RVP G Člověk a společnost vzděláva-
cího oboru Občanský a společenskovědní základ. Součástí předmětu jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální vý-
chova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
 
Náplň předmětu: 
Předmět filosofie – cvičení umožňuje studentům, aby sami vnášeli do hodiny témata nebo texty. Menší počet studentů otevírá 
prostor pro hlubší zamyšlení a diskusi, kde se učí kriticky a logicky myslet, přesně se vyjadřovat a proniknout k chápání 
náročnějších textů převážně primární literatury, která pouze nepředkládá hotové informace, ale ilustruje rovněž myšlenkové 
postupy, kterými bylo daných závěrů dosaženo. Při realizaci jednotlivých témat bude kladen důraz nikoli na pasivní „osvo-
jení“ si daných informací, ale především na aktivní reflexi, vzájemný dialog.  
V oktávě se předpokládá účast těch, kdo budou maturovat z předmětu. 
 
Časové vymezení předmětu: 
septima: 1 hodina 
 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 učitel motivuje žáky k četbě primární literatury 

 učitel představuje poznání jako otevřený a dobrodružný proces 

 učitel vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede žáky k analýze textu 

 učitel učí klást otázky, pochybovat o jediných pravdách, hledat odpovědi v diskusi 

Kompetence komunikativní 

 učitel nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů 

 učitel žáky vede ke správnému užívání odborných názvů 

 učitel žáky vede k přesnosti ve vyjadřování 

 učitel žáky vede k rozlišování stylových prostředků 

Kompetence občanské 
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 učitel ukotvuje tradiční hodnoty evropské vzdělanosti a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty 

 učitel společně s žáky kriticky dotazuje stav společnosti a pomáhá v zasazování aktuálního dění do historických souvislos-
tí 

 
5.20.9 CVIČENÍ Z MATEMATIKY 
 

CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět Cvičení z matematiky je volitelným předmětem v oktávě. Navazuje na vyučovací předmět Matematika 
(prima – septima) a rozšiřuje znalosti vyučovacího předmětu Matematika (oktáva). 

Předmět je svou podstatou založen na shrnutí středoškolských matematických znalostí a dovedností. A zejména na přípravu 
úspěšného vykonání přijímacích zkoušek na vysoké školy z matematiky či všeobecného přehledu (logiky) 

Výuka předmětu Cvičení z matematiky se zaměřuje na stručný přehled středoškolských matematických znalostí a dovedností, 
seznámení se s typickou formou testů u přijímacích pohovorů a na doporučení, jakým určité typové úlohy v co nejkratším 
čase vyřešit. 

Časová dotace předmětu 
Oktáva 2 hodiny týdně 
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5.20.10 LATINA 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 

V předmětu Latina se realizuje obsah vzdělávací oblasti RVP G jazyk a jazyková komunikace zároveň se vzdělávací oblastí 
další cizí jazyk; současně se realizují tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských souvislostech a 
Multikulturní výchova. Latina rozvíjí logické myšlení žáků a vede je k pochopení systémové povahy jazyka. Soustavná kon-
frontace s mateřským jazykem rozvíjí jejich vyjadřovací schopnosti. Srovnávání s živými jazyky vede žáky k pochopení 
slovotvorných a gramatických jevů a vytváří předpoklady pro samostatné celoživotní studium cizích jazyků. Rozvíjení slovní 
zásoby má studentům umožnit orientaci v odborné terminologii. Latina působí na utváření studijních návyků a morálně 
volních vlastností žáků. Přispívá k hlubšímu pochopení evropského kulturního dědictví a jeho respektování. 
Latina je vyučována jako povinně volitelný předmět v septimě a oktávě. V septimě je vyučována 2 hodiny týdně a v oktávě 1 
hodinu týdně. Výuka probíhá v malých skupinkách s maximálně 12 žáky. 
 
Obsahové vymezení 

 Zvuková a grafická stránka jazyka 

• písmo a latinská abeceda 

• výslovnost, přízvuk 

 Jmenná flexe 

• substantiva 1. – 5. deklinace 

• adjektiva 1. a 2. deklinace, adj. 3. deklinace 

• zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací a vztažná 

• číslovky základní a řadové 

 Základy lingvistické terminologie 

• terminologie jmenná a slovesná 

• rozdíly oproti češtině a dalším jazykům (průběžně) 

 Slovesná flexe 

• prézentní systém sloves 1. – 4. konjugace 

• perfektní a supinový systém sloves 1. – 4. konjugace 

• nepravidelná slovesa esse, īre a jejich složeniny, slovesa ferre, velle, nolle 

• deponentia 

• participia 

 Větná syntax 

• věta jednoduchá a její druhy (oznamovací, tázací, přací; rozkaz a zákaz) 

• latinské souvětí: věty podmínkové, věty účelové a snahové, cum historicum 
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• vazba akuzativu s infinitivem, vazba nominativu s infinitivem 

• ablativ absolutní 

 Pádová syntax 

• ablativ časový, abl. srovnávací, abl. vlastnosti 

• genitiv partitivní, genitiv objektový a subjektový 

• dativ přivlastňovací, dativ prospěchu a neprospěchu 

 Základy slovotvorby 

• nejčastější odvozovací prefixy a sufixy latinských i řeckých jmen a sloves 

• vztahy ve slovní zásobě 
 
Časové vymezení předmětu 
septima: 2 hodiny 
oktáva:   1 hodina 

 
VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 učitel vede žáky k pravidelnému studiu slovní zásoby a gramatických jevů 

 učitel vede žáky k chápání systémové povahy jazyka i k chápání podstaty jednotlivých slovotvorných a gramatických jevů 

 učitel vede žáky k samostatné práci se slovníkem a odbornou literaturou 

 učitel se snaží vést žáky k samostatnému studiu jazyka rozšiřováním slovní zásoby a překlady textů 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede žáky k analýze textu 

 učitel vede žáky k hledání různých výrazových prostředků při překladu textu a zvažování jejich přiměřenosti 

 učitel vede žáky k uplatňování analogie při studiu jazyků 

Kompetence komunikativní 

 učitel žáky vede ke správnému užívání odborných názvů 

  učitel žáky vede k přesnosti ve vyjadřování 

 učitel žáky vede k rozlišování stylových prostředků 

 učitel žáky vede k vlastnímu hodnocení vyjadřovacích schopností 

 učitel se snaží žáky vést ke kultivovanému projevu 
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5.20.11 CVIČENÍ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍHO ZÁKLADU 

 
CHARAKTERISTIKA  
VYUČOVACÍHO  
PŘEDMĚTU 
Obsahové vymezení 
Ve volitelném předmětu společenskovědní základ – cvičení se realizuje obsah vzdělávací oblasti RVP G Člověk a společnost vzdělávacího oboru Občanský a 
společenskovědní základ. Součástí předmětu jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech. 
 
Náplň předmětu: 
Předmět společenskovědní základ – cvičení umožňuje studentům, aby sami vnášeli do hodiny témata nebo texty, které je zaujaly. Menší počet studentů 
otevírá prostor pro hlubší zamyšlení a diskusi, kde se učí kriticky a logicky myslet, přesně se vyjadřovat a proniknout k chápání náročnějších textů převážně 
primární literatury, která pouze nepředkládá hotové informace, ale ilustruje rovněž myšlenkové postupy, kterými bylo daných závěrů dosaženo. Při realizaci 
jednotlivých témat bude kladen důraz nikoli na pasivní „osvojení“ si daných informací, ale především na aktivní reflexi, vzájemný dialog. 
Cílem je připravit studenty na vysoké školy humanitního zaměření, vybavit je klíčovými kompetencemi a nadstavbovým vzděláním v oboru. To je umožněno 
strategiemi učení, kde je kladen důraz na týmovou přípravu prezentací, na prohloubení kritického přístupu k informacím, na poučení se z práce spolužáků. 
Dále je důraz kladen na paralely při řešení problémů, na věcnou argumentaci, na respekt k různorodosti hodnot, názorů. postojů a schopností ostatních lidí. 
Při výuce jsou využívány moderní pomůcky, součástí jsou i tématické exkurze, besedy a přednášky s odborníky. 
V oktávě se předpokládá účast těch, kdo budou maturovat z předmětu.  
 
Časové vymezení předmětu: 
septima: 1 hodina 
oktáva:   1 hodina 
 

VÝCHOVNÉ A  
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Kompetence k učení 

 učitel motivuje žáky k četbě primární literatury 

 učitel představuje poznání jako otevřený a dobrodružný proces 

 učitel vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede žáky k analýze textu 

 učitel učí klást otázky, pochybovat o jediných pravdách, hledat odpovědi v diskusi 

Kompetence komunikativní 
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 učitel žáky vede ke správnému užívání odborných názvů 

  učitel žáky vede k přesnosti ve vyjadřování 

 učitel nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů 

Kompetence občanské 

 učitel ukotvuje tradiční hodnoty evropské vzdělanosti a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty 

 učitel společně s žáky kriticky dotazuje stav společnosti a pomáhá v zasazování aktuálního dění do historických souvislos-
tí 
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5.21 KURZY A PROJEKTY 
 
5.21.1 ZÁŽITKOVÝ VÍKEND GJS PRO TERCII 

 
 
Zážitkový víkend probíhá mimo Prahu v prostředí, které lze využít k aktivitám v přírodě. Jedná se o třídenní pobyt, kdy samotný program začíná první den  
(většinou v pátek) po obědě a končí třetí den (v neděli) brzy odpoledne. Cílem je: 

 zlepšit mezilidské vztahy ve třídě 

 zlepšit nejen vzájemnou komunikace mezi spolužáky, ale i komunikaci mezi žáky a třídním učitelem 

 u žáků poznat sebe sama a své spolužáky v jiném prostředí než školním 

 navodit lepší atmosféru mezi spolužáky spojenou s případným pokusem o změnu pohledu či přehodnocení vztahu k některým spolužákům, kteří nebyli 
z rozmanitých důvodů do kolektivu třídy přijati 

 utužit kolektiv na základě společně sdílených zážitků 
 
K tomu, aby se výše uvedené cíle naplnily, je využíváno: 

 technik navozujících kooperativní atmosféru 

 her sloužících u žáků k lepšímu poznání sebe sama a pochopení své role ve skupině 

 kreativních technik zprostředkujících u žáků poznání sebe sama a své emocionální složky (s využitím prvků arteterapie a dramaterapie) 

 činností, při nichž žáci společně překonávají překážky 

 technik rozvíjejících spolupráci celé skupiny a podporujících řešení konfliktů 

 technik relaxačních 
 
Každá technika a aktivita je doplněna o slovní zpětnou vazbu. 
 
Během víkendu je k dispozici školní psycholog.  

V rámci sebepoznávání se žáci v průběhu víkendu seznámí s problematikou vlastní seberegulace a sebeorganizace. K budování osobní morálky přispívá ak-
ceptování specifik a odlišností v chování spolužáků. Při zážitkovém víkendu pracujeme také na přijetí autority a komunikací s ní, dále se věnujeme práci 
s vlastní dominancí vs. submisivitou, či individualitou vs. konformitou. Tím, že většina aktivit probíhá skupinově, přispívá víkend ke zvyšování sociální inte-
ligence a vnímavosti studentů a k jejich osobnostnímu vyzrávání jako jedinečných individualit, které mohou ovlivnit skupinového ducha. To vše vede 
k obsahovému naplnění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 
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5.21.2 KULTURNĚ HISTORICKÝ  VÝJEZD 

 
 
Součást výuky předmětů dějepis a estetická výchova je zájezd do zahraničí v průběhu septimy, jedná se o návštěvu Itálie nebo Francie. Doba pobytu je 4 – 5 
dní. 
V tomto projektu se propojují znalosti a dovednosti žáků. Žáci posílí kvalitní mezilidské vztahy v procesech sociální interakce ve všech jejích podobách 
(osobní, politické, interkulturní, profesní, společenské aj.) Naučí se respektovat způsoby komunikačního chování odlišných kultur, národností. Uplatní orga-
nizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Projeví zodpovědnost vůči sobě i druhým. Naučí se ochraňovat hodnoty kulturního dědictví evropského i 
světového. Budou schopni kriticky zhodnotit a využít zkušenost z odlišného kulturního prostředí. Seznámí se s ochranou životního prostředí v dané zemi. 
Připraví informace pro školní časopis, nástěnku, projektový den či besedu s ostatními žáky. Vytvoří samostatně prezentace, budou připraveni je obhájit i pu-
blikovat.  
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6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 
Hodnocení školy  v souladu s vyhláškou MŠMT č.15/2005 je určeno k získání objektivních informací o plnění cílů a kritérií školy; vede k tomu, aby škola i 
rodiče, současně s vytvářením zpětných vazeb, měli dostatek informací o naplňování vzdělávacích cílů. 

 
6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 
CÍLE A ZPŮSOBY 
HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

 Zahrnuje rozsah a kvalitu získaných kompetencí a míru dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích obo-
rech. 

 Zohledňuje kvalitu ústního a písemného projevu. 

 Využívá samostatných postupů a vztahů k práci v daném oboru. 

 Podporuje motivaci a zpětnou vazbu při osvojování kompetencí. 

 Sleduje individuální pokrok i míru splnění požadavků. 

 Pro studenty kvarty je vypracováno výstupní hodnocení. 
 
PRAVIDLA  
HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech je prováděno pětistupňovou stupnicí, chování žáků se hodno-
tí třístupňovou stupnicí. 

 Číselné hodnocení známkami je možno převést na hodnocení slovní. 

 Každý žák je během pololetí hodnocen minimálně třikrát z testu nebo ústního zkoušení, při jednohodinové týdenní dota-
ci je žák hodnocen minimálně dvakrát. 

 V klíčových předmětech píší žáci každé pololetí jednu velkou pololetní práci, která se archivuje. Tato písemná práce může 
být nahrazena komplexním ústním přezkoušením. 

 Náhradní a opravné termíny jsou řešeny v souladu se školským zákonem. 

 V případě absence přesahující 30% výukového času z daného předmětu nebo z celkové časové dotace v ročníku zváží 
ředitel školy a členové pedagogického sboru předepsání  termínu komisionální zkoušky.  

 Komisionální přezkoušení studenta se uskuteční v termínech stanovených v paragrafu 69, odst. 5 a 6 zákona 561/2004 
Sb.  
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6.2 AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 
CÍLE A ZPŮSOBY 
AUTOEVALUACE ŠKOLY 

 

 Je základem zpětné vazby školy a její snahy po zvýšení kvality práce, klimatu, spokojenosti rodičů, žáků a pedagogů, po 
zlepšení studijních a pracovních podmínek žáků i zaměstnanců školy  

 Autoevaluace školy zahrnuje 
— Pro žáky a studenty 

 externí i interní testování žáků prováděné profesionálními firmami, které se na tyto činnosti specializují (Scio, 
Kalibro aj.) 

 analýzy prospěchu žáků a tříd (hodnocení probíhá každé čtvrtletí) 

 účasti na vzdělávacích i uměleckých a zábavních akcích a soutěžích 

 každoročně přehled o dosažených výsledcích absolventů školy (formou almanachu jednou za pět let) 
— Pro pedagogické pracovníky 

 podpora jejich dalšího vzdělávání 

 řízené rozhovory  

 hospitační činnost 
— Pro vedení školy 

 Sebehodnocení ředitelky školy a jejího zástupce probíhá  v souladu s vnitřním kontrolním systémem. 

 Hodnocení řízení školy zahrnuje zejména hodnocení personální práce, vytváření podmínek ke vzdělávání pe-
dagogických pracovníků a naplňování vzdělávacích a výchovných cílů ŠVP GJS   

 
HARMONOGRAM 
AUTOEVALUACE ŠKOLY 

 

Průběžně  
 hospitační činnost, řízené rozhovory 
 analýzy prospěchu žáků   
 konzultace s rodiči 
 státní srovnávací testy 
Každoročně 
 hodnocení úspěšnosti absolventů školy 
 výstupní hodnocení studentů kvarty 
 výroční zpráva školy (zpracovává se vždy za období předcházejícího školního roku a podléhá schválení školskou radou) 
Jednou za čtyři roky 
 dotazníkové šetření (u učitelů, žáků i jejich rodičů); obecné výsledky jsou zveřejněny na webu školy i na školních nástěn-

kách (podrobné výsledky jsou individuálně řešeny s jednotlivými pedagogy) 
Jednou za pět let 
 almanach školy  

 


