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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
1.1

Zaměření školy

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má ho vybavit vším potřebným pro úspěšný a radostný život.
Klademe důraz na individuální potřeby a odlišnosti žáků dle IVP. Vytváříme prostor pro individuální postupy a způsoby jednání, chování a komunikace, které žáci
potřebují v běžném životě a které jsou založeny na praktických dovednostech.
1.2

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
• poskytováním a zařazováním co nejširšího spektra učebních metod, způsobů a praktických činností a kladnou průběžnou motivací vedeme žáky k osvojení a
k praktickému využívání naučených metod a postupů
• průběžným využíváním pochvaly a soustavným povzbuzováním podněcujeme žáky k zájmu o další učení a získávání nových poznatků
Kompetence k řešení problémů
• zařazováním a využíváním modelových situací vedeme žáky k objevování vhodných způsobů řešení běžných životních situací, k překonávání životních
překážek přiměřeně ke svým možnostem a k rozvíjení schopnosti nenechat se odradit nezdarem
• zadáváním praktických úkolů rozvíjíme u žáků schopnost samostatně hledat pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikací se žáky na úrovni jim srozumitelné vytváříme a rozvíjíme u žáků schopnost komunikovat a tím posilujeme schopnost využívat komunikační
dovednosti při navazování sociálních vztahů
Kompetence sociální a personální
• poskytováním a zařazováním co nejširšího spektra modelových situací a her rozvíjíme u žáků schopnost podílet se na jednoduchých činnostech spojených
s každodenním životem v rodině i společnosti
• průběžným využíváním pochvaly, vyzdvihováním kladných stránek osobnosti žáka a povzbuzováním podněcujeme žáky k vlastnímu uvědomování si sebe
sama a posilujeme jejich zdravé sebevědomí a tím rozvíjíme u žáků schopnost uvědomovat si svou hodnotu při vystupování v neznámém prostředí
Kompetence občanské
• na základě rozboru příkladů z běžného života vedeme žáky k rozlišování dobrých a špatných návyků v celkové životosprávě člověka a tím k výběru vlastních
postupů k vytváření hodnotného (vlastního) životního stylu a k ochraně životního prostředí
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Kompetence pracovní
• vysvětlováním a opakováním základních hygienických pravidel a vlastním příkladem vedeme žáky k jejich postupnému přijetí a dodržování a ke schopnosti
zvládat dle svých možností základní sebeobslužné činnosti
• názorným předváděním pracovních postupů a činností a dostatečným časovým prostorem k individuálnímu procvičení činnosti vedeme žáky k osvojení
základních pracovních dovedností
• vlastním osobním příkladem a objasňováním důležitosti zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí vedeme žáky
k vytváření a rozvíjení dovednosti tyto zásady respektovat a uplatňovat při pracovních činnostech
1.3

Začlenění průřezových témat

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná
nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou
projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.

PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

Vysvětlivky:
PŘ/INT = daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace
SP
= samostatný předmět
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Osobnostní a sociální výchova
2. stupeň
tematické okruhy
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a soutěživost

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

7.

8.

9.

10.

SP

SP

SP

SP

HV, VV/INT

HV, VV/INT

HV, VV/INT

HV, VV/INT

VU, /INT
OSV
VU, PV/INT
Péče o občana
TV/ INT

VU/INT
OSV
VU, PV/INT
Péče o občana
TV/ INT

VU/INT
OSV
VU, PV/INT
Péče o občana
TV/ INT

VU/INT
OSV
VU, PV/INT
Péče o občana
TV/ INT

SP

SP

SP

SP

VU/INT
Lidé a čas
VU/INT
Lidé kolem nás
PSANÍ, ŘV /INT

VU/INT
Lidé a čas
VU/INT
Lidé kolem nás
PSANÍ, ŘV /INT

VU/INT
Lidé a čas
VU/INT
Lidé kolem nás
PSANÍ, ŘV /INT

VU/INT
Lidé a čas
VU/INT
Lidé kolem nás
PSANÍ, ŘV /INT

TV/ INT
Činnosti podporující
pohybové učení
SP

TV/ INT
Činnosti podporující
pohybové učení
SP

TV/ INT
Činnosti podporující
pohybové učení
SP

TV/ INT
Činnosti podporující
pohybové učení
SP

VU/INT
Poznatky o společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Poznatky o společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Poznatky o společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Poznatky o společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

Výchova demokratického občana
2. stupeň
Tematické okruhy

7.

8.

9.

10.

Občanská společnost a škola

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

Občan, občanská společnost a stát

VU/ INT

VU/INT

VU/ INT

VU/ INT

Formy participace občanů v politickém
životě

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
2. stupeň
Tematické okruhy

7.

8.

9.

10.

Evropa a svět nás zajímá

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

Objevujeme Evropu a svět

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

Jsme Evropané

VU/ INT

VU/INT

VU/ INT

VU/ INT

Multikulturní výchova
2. stupeň
Tematické okruhy
Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ

7.

8.

9.

10.

VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti
VU/INT
Člověk ve společnosti

Environmentální výchova
2. stupeň
Tematické okruhy

7.

8.

9.

10.

Ekosystémy

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

Základní podmínky života

VU/ INT

VU/INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/INT
Základní poznatky ze
zeměpisu, chemie, fyziky
VU/INT
Základní poznatky z
přírodopisu

VU/INT
Základní poznatky ze
zeměpisu, chemie, fyziky
VU/INT
Základní poznatky z
přírodopisu

VU/INT
Základní poznatky ze
zeměpisu, chemie, fyziky
VU/INT
Základní poznatky z
přírodopisu

VU/INT
Základní poznatky ze
zeměpisu, chemie, fyziky
VU/INT
Základní poznatky z
přírodopisu

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
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Mediální výchova
2. stupeň
Tematické okruhy

7.

8.

9.

10.

VU, HV/ INT

VU, HV/ INT

VU, HV/ INT

VU, HV/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

VU/ INT

HV/INT

HV/INT

HV/INT

HV/INT

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

2. UČEBNÍ PLÁN
Učební plán výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývá všechny vzdělávací oblasti RVP ZŠS.
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UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ V LOMNICI – 2. STUPEŇ

vzdělávací
oblast

vzdělávací
obor

předmět

Čtení
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

Psaní
Řečová
výchova

7.

8.

9.

10.

celkem
7. – 10.
ročník

3

3

3

3

12

2

2

2

1+1

7+1

1

1

1

1

4

ročník

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika

3

3

3

3

12

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

Informatika

1

1

1

1

4

Člověk a společnost
Člověk a příroda

Věcné učení

Věcné učení

5

5

5

5

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Výchova ke
zdraví

8+4

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Průřezové téma

1+1

1+1

1+1

1+1

Výchova ke
zdraví

-

1

1

-

2

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

3

3

3

3

12

Pracovní
výchova

Pracovní
výchova

5+1

5+1

6

6

22 + 2

Osobnostní a
sociální
výchova

Osobnostní a
sociální
výchova

1

1

1

1

4

28

29

29

28

114

Disponibilní časová dotace 11 hod.
Legenda:
červeně vyznačené

20

disponibilní časová dotace

Poznámky k učebnímu plánu:
1)

V tabulkách učebního plánu je vymezena časová dotace určená pro jednotlivé vyučovací předměty jako součet týdenních vyučovacích hodin.

2)

Každý žák povinně absolvuje v rámci celkové týdenní povinné časové dotace 114 hodin v 7. až 10. ročníku.

3)

V 6. – 10. ročníku došlo k integraci oborů Čtení, Psaní a Řečová výchova do předmětu Český jazyk.

4)

Disponibilní časová dotace byla využita k navýšení časové dotace předmětu Český jazyk o 1 hod.; Výtvarná výchova o 4 hod.; Pracovní výchova o 2 hod. a k zavedení nového
předmětu Osobnostní a sociální výchova - 4 hod.

5)

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v rámci vyučovacích předmětu Český jazyk. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter,
pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
•
•
•

Čtení
Psaní
Řečová výchova

Složky se mohou vzájemně prolínat za podmínky dodržení týdenní časové dotace.
6)

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována v rámci vyučovacího předmětu Matematika.

7)

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována v rámci vyučovacího předmětu Informatika.

8)

Vzdělávací oblast Člověk a společnost a Člověk a příroda je realizována v rámci vyučovacího předmětu Věcné učení.

9)

Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
•
•

Hudební výchova
Výtvarná výchova

10) Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
•
•

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

11) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v rámci vyučovacího předmětu Pracovní výchova.
12) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je realizováno v rámci vyučovacího předmětu Osobnostní a sociální výchova.

3. UČEBNÍ OSNOVY
3.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - předmět ČESKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk propojuje vzdělávací obory Čtení, Psaní a Řečová výchova vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je zařazen do všech ročníků druhého
stupně. Je tvořen složkami čtení, psaní a řečová výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Předmět rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené
i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je.
Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého
textu s porozuměním. Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů informací.
Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku, a tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností, postupné
zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace.
Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační
dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího vzdělávání. Řečová výchova prolíná všemi předměty,
komunikační dovednosti jsou rozvíjeny v rámci všech předmětů a probíraných témat.
Časové vymezení:
ročník

časová dotace
Psaní

Čtení
7.
8.
9.
10.

3
3
3
3

forma
Řečová výchova
2
2
2
2

1
1
1
1

povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Průběžně se využívá i práce mimo třídu, v terénu, zejména formou exkurzí, besed, pravidelných návštěv knihovny, divadelních
představení nebo výstav. Využívají se i výukové programy na PC v počítačové učebně i interaktivní tabule.
Při organizaci hodiny může docházet ke členění do bloků věnovaných časovému prolínání se složkou psaní. Prolínání si určuje vyučující vzhledem k individuálním potřebám žáků,
za podmínky zachování týdenní časové dotace.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení





Učitel poskytuje a zařazuje co nejširší spektrum učebních metod, způsobů a praktických činností. Průběžnou motivací vede žáky k osvojení a k praktickému využívání
naučených metod a postupů.
Učitel zadává žákům úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů. Vede žáky k rozvíjení schopnosti tyto zdroje samostatně využívat ve škole i v praktickém
životě.
Žáci si osvojují a prakticky využívají naučené metody a postupy.
Žáci kombinují informace z různých zdrojů. Rozvíjejí své schopnosti tyto zdroje samostatně využívat ve škole i v praktickém životě.

Kompetence komunikativní










Učitel předkládá a nabízí žákům dostatečné množství obrazového materiálu k základnímu chápání používaných pojmů a rozvíjí i posiluje tím dovednost pojmy používat při
navozené komunikaci.
Učitel zařazuje přiměřená cvičení k rozvíjení schopnosti písemně splnit jednoduché zadání.
Učitel komunikací se žáky na úrovni jim srozumitelné vytváří a rozvíjí u žáků schopnost komunikovat.
Učitel zadáváním návodných otázek vede žáky k vyjadřování a formulování osobního názoru i jeho obhájení.
Učitel zadáváním praktických úkolů, odpovídáním na otázky a přijímáním odpovědí vede žáky k osvojování a rozvíjení dovedností běžné komunikace.
Žáci s využitím obrazového materiálu chápou základní používané pojmy a používají je při navozené komunikaci.
Žáci písemně plní jednoduchá zadání.
Žáci rozvíjejí svoji schopnost komunikovat.
Žáci vyjadřují a formulují osobní názor a obhajují ho.

Kompetence sociální a personální



Učitel upozorňováním na nevhodné a neslušné chování i rozborem konkrétních nevhodných situací z běžného života podněcuje žáky k uvědomování si takového chování a
k přijetí a pochopení společenských norem a pravidel soužití.
Žáci si uvědomují a přijímají společenské normy a pravidla soužití.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk - čtení
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 1: čte všechna tiskací i psací písmena
• OVO 2: zvládá čtení krátkého jednoduchého textu
• OVO 3: orientuje se ve čteném textu

7. - 10. ročník
Konkretizované učivo

- práce s textem, prohlubování čtenářských dovedností,
využití PC (WORD)
- prohlubování čtenářských dovedností
- práce s obrázkovými knihami, s novinami, s časopisy
- poslech, čtení a reprodukce textu
- sociální čtení
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Průřezová témata

- tiché čtení s porozuměním
• OVO 4: zapamatuje si obsah přečteného textu a umí
reprodukovat snadný krátký text

- poslech a reprodukce textů

• OVO 5: přednášet říkanky a básničky

- rozpočitadla, hádanky, básně
- pojem: básník, báseň, sloka

• OVO 6: získává pozitivní vztah k literatuře

- základní literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka, pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář,
divadlo, film, herec
- prohlubování čtenářských dovedností

• OVO 7: orientuje se v jednoduchých návodech podle
obrázků

- návody k použití výrobků a k činnostem s obrázky,
piktogramy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk - psaní
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 8: dbá na čitelný písemný projev

7. - 10. ročník

Konkretizované učivo

- psaní hůlkových a psacích písmen
- opis a přepis slov
- psaní číslic

• OVO 9: píše slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu

- zraková a sluchová analýza
- opis a přepis slov
- diktát slov, autodiktát

• OVO 10: opisuje slova a jednoduché věty

- opis a přepis slov, vět

• OVO 11: napíše nebo opíše jednoduché sdělení podle
předlohy

- opis a přepis vět
- úprava psaného textu

• OVO 12: přepisuje krátký jednoduchý text

- opis a přepis textu
- opis a úprava krátkého textu pomocí PC
- psaní psacích písmen v rozsahu vlastního příjmení

• OVO 13: podepíše se psacím písmem
• OVO 14: napíše nebo opíše běžné písemnosti – adresu,
přání, dopis podle vzoru
• OVO 15: píše číslice i podle nápovědy

- opis a přepis slov
- úprava psaného textu, psaní adresy a krátké
korespondence, psaní pomocí PC
- psaní číslic, číselných řad
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Průřezová témata

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk – řečová výchova
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 16: dosáhne srozumitelného mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snaží se o zřetelnou výslovnost
• OVO 17: používá věty se správnými gramatickými
strukturami
• OVO 18: dbá na kulturu mluveného projevu
• OVO 19: komunikuje vhodně v běžných situacích a zvládá
základní pravidla komunikace
• OVO 20: popisuje děje, jevy a osoby na obrázcích
• OVO 21: vypráví vlastní zážitky a popisuje své pocity
• OVO 22: převypráví vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové představení
• OVO 23: dramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku

7. - 10. ročník

Konkretizované učivo

Průřezová témata

- rozšiřování slovní zásoby, základy techniky mluveného
projevu

-

rozšiřování slovní zásoby
základní komunikační pravidla
mimojazykové prostředky řeči
alternativní způsoby komunikace
rozšiřování slovní zásoby
základy techniky mluveného projevu

3.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - předmět MATEMETIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Matematika svými tématy a obsahem úzce navazuje na základní poznatky a dovednosti získané v ročnících prvního stupně. Vzdělávací obsah předmětu
Matematika je zaměřen na další rozvíjení získaných matematických postupů, na samostatné používání pojmů a symbolů, na rozvíjení paměti, představivosti a schopnosti aplikovat
získané dovednosti. Vyučovací předmět zahrnuje všechny tematické okruhy, na které je obor členěn:
•

Čísla a početní operace – žáci se učí rozvíjet konkrétní představu o číslech a číselné ose, zdokonalují se v používání základních matematických pojmů a symbolů,
matematických postupů a způsobů jejich užití (sčítání, odčítání, násobení), učí se pracovat s kalkulátorem.

•

Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci si rozvíjejí orientaci v prostoru a čase, dovednosti při manipulačních činnostech s konkrétními předměty. Zdokonalují se v poznávání
základních jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Uplatňují matematické znalosti při manipulaci s penězi.

•

Základy geometrie – žáci se učí grafickému znázornění základních geometrických tvarů. Učí se poznat a pojmenovat základní prostorové útvary (krychle, koule, válec),
rozeznávat přímku a úsečku, úsečky měřit a porovnávat.
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Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
3
3
3
3

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. Vyučující zařazují různé formy práce, během hodin učitel i žáci
používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení





Učitel poskytuje a zařazuje co nejširší spektrum učebních metod, způsobů a praktických činností a kladnou průběžnou motivací vede žáky k osvojení a k praktickému
využívání naučených metod a postupů.
Učitel pravidelným zařazováním matematických postupů, společným rozborem a soustavným opakováním těchto postupů, směruje žáky k přejímání těchto postupů a
k postupnému vytvoření učebních stereotypů, jež je schopen dle svých možností aplikovat; nabízením a zařazováním pestrých a zajímavých úloh podněcuje žáky
k vytrvalosti při jejich řešení.
Žáci si osvojují a prakticky využívají naučené metody a postupy.
Žáci si vytvářejí učební stereotypy.

Kompetence k řešení problémů




Učitel pomáhá žákům překonávat problémy.
Žáci překonávají problémy přiměřeně ke svým možnostem.
Žáci vědí, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.

Kompetence komunikativní





Učitel vede žáky ke komunikaci s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem, vede je k výstižnému vyjadřování, sdělování svých pocitů, prožitků a nálad vhodným
způsobem.
Učitel předkládá dětem jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály, vede žáky k písemné komunikaci, k obhajování vlastního názoru.
Žáci komunikují s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem, vyjadřují své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem.
Žáci chápou jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály, zvládají jednoduchou formu písemné komunikace, vyjadřují své názory a postoje, vhodnou
formou obhajuje svůj názor

Kompetence sociální a personální



Učitel vytváří u žáků představy o vztazích mezi lidmi. Vede žáky k dodržování návyků společenského chování.
Žáci si vytváří představy o vztazích mezi lidmi. Dodržují návyky společenského chování.
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Kompetence občanské





Učitel vede žáky k tomu, aby se na základě osvojených návyků a dovedností zapojili do společnosti.
Učitel vede žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití.
Žáci využívají osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti.
Žáci dodržují základní společenské normy a pravidla soužití.

Kompetence pracovní





Učitel vede žáky k osvojení hygienických návyků.
Učitel učí žáky pracovat podle pracovních postupů a plnit podle instrukcí zadané jednoduché úkoly.
Žáci mají osvojené hygienické návyky, zvládají sebeobsluhu podle svých možností.
Žáci pracují podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

7. - 10. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Žák:
• OVO 1: píše, čte a používá čísla v oboru do 100, počítá do
1000 po 100

- celá čísla, obor přirozených čísel do 1 000; číselná řada,
číselná osa
- porovnávání čísel do 1 000
- práce s bankovkami

• OVO 2: orientuje se na číselné ose

- celá čísla, obor přirozených čísel do 1 000; číselná řada,
číselná osa
- porovnávání čísel do 1 000
- práce s bankovkami

• OVO 3: sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

- písemné + - v oboru do 100 bez přechodu přes desítku

• OVO 4: používá násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky

- násobkové řady čísel 2, 5, 10
- násobení čísly 2, 5, 10

• OVO 5: umí řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

- porovnávání čísel do 1 000
- jednoduché slovní úlohy

• OVO 6: pracuje s kalkulátorem

- práce s kalkulátorem

• OVO 7: zná a užívá základní jednotky délky, hmotnosti,
času, objemu

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- jednotky délky, času, hmotnosti a objemu;
- měření, nakupování, digitální podoba času
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

• OVO 8: zvládá početní úkony s penězi

- manipulace s penězi

• OVO 9: orientuje se v čase, určí čas s přesností na
půlhodiny

- jednotky času, praktické využití
- seznámení se s digitálním zápisem času

• OVO 10: doplňuje údaje v jednoduché tabulce

- tabulky

Průřezová témata

ZÁKLADY GEOMETRIE
• OVO 11: umí zacházet se základními rýsovacími
pomůckami a potřebami
• OVO 12: používá základní geometrické pojmy

- práce s rýsovacími potřebami a pomůckami (papírové
měřítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko)
- měření
- názvy základních pomůcek
- názvy činností s nimi prováděných

• OVO 13: znázorňuje a pojmenovává základní rovinné útvary

- základní rovinné útvary - čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh

• OVO 14: rozezná přímku a úsečku, umí je narýsovat a
označit
• OVO 15: měří a porovnává délku úsečky

- přímka, polopřímka, úsečka
- délka úsečky

• OVO 16: pozná a pojmenuje základní geometrická tělesa

- prostorové útvary - krychle, koule, válec

3.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - předmět INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Informatika je zaměřen na získávání a rozvíjení dovedností práce na PC a na co nejširší využívání možností výpočetní techniky – především v těchto
oblastech:
•

vyhledávání a třídění informací

•

sebevzdělávání, využívání možností práce na PC při osvojování a upevňování učiva

•

využití komunikačních možností ICT

•

uvědomění si nebezpečí, které může být spojeno s neuváženým nebo nevhodným užíváním informačních a komunikačních technologií.
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Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítačovou technikou. Žáci mají k dispozici tiskárnu, digitální fotoaparát a zálohovací zařízení /CD/. Ve vyučovací hodině je kladen
důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné automatizace, samostatné práce, vyhledávání informací, krátkodobé projekty a
práce písemné a grafické.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení



Učitel seznamuje žáky s možnostmi výpočetní techniky a zařazováním praktických cvičení utváří a rozvíjí u žáků základní dovednost práce s počítačem.
Žáci využívají možnosti výpočetní techniky, praktickým cvičením si utváří a rozvíjí základní dovednosti práce s počítačem.

Kompetence komunikativní



Učitel zadáváním praktických cvičení, odpovídáním na otázky a přijímáním odpovědí vede žáky k osvojování a rozvíjení dovednosti využívat možnosti PC pro komunikaci.
Žáci si osvojují a rozvíjejí dovednosti využívat možnosti PC.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 7. – 10. ročník
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 1: zvládá psaní jednoduchých slov, krátkých vět,
popřípadě pracuje se základními symboly alternativní
komunikace

Konkretizované učivo

- základní funkce textového editoru
- symboly alternativní komunikace na PC

• OVO 2: zvládá práci s vybranými jednoduchými výukovými a
herními programy

- výukové a herní programy

• OVO 3: vyhledává informace na internetu podle pokynů

- možnosti vyhledávání informací pomocí internetu

• OVO 4: dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou

- přídavná zařízení PC, jejich účel a použití

• OVO 5: zvládá základní funkce mobilního telefonu – přijetí
hovoru, případně zprávy SMS

- základní způsoby elektronické komunikace; mobilní telefon
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Průřezová témata

3.3. ČLOVĚK A SPOLEČNOST, ČLOVĚK A PŘÍRODA - předmět VĚCNÉ UČENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Věcné učení propojuje obsahově vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. Ve všech ročnících je předmět zaměřen na získávání základních
vědomostí z témat:
•

Historie našeho národa

žák se seznamuje s rozdíly ve způsobu života v historii a v současnosti a významnými osobnostmi dějinných etap

•

Člověk ve společnosti

žák poznává základní pravidla společnosti a způsoby jejího fungování

•

Poznatky o společnosti

žák se seznamuje se symboly našeho státu, s postavením ČR v mezinárodní oblasti

•

Péče o občana

žák se seznamuje se základy sociální a zdravotní politiky státu

•

Základní poznatky z fyziky

žák poznává důsledky působení fyzikálních jevů na život člověka

•

Základní poznatky z chemie

žák se seznamuje se základními vlastnostmi látek důležitých pro život

•

Základní poznatky z přírodopisu

žák získává základní vědomosti o člověku, přírodě a přírodních dějích

•

Základní poznatky ze zeměpisu

žák se seznamuje s mapou a učí se na ní orientovat

Tato témata se v předmětu vzájemně prolínají, přirozeně na sebe navazují.
Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
5
5
5
5

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu školy –
v blízkém okolí školy, v různých částech obce, v přírodě. K preferovaným organizačním formám patří i exkurze do různých institucí a zajímavých přírodních lokalit.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení



Učitel zadáváním úkolů, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů, vede žáky k rozvíjení schopnosti tyto zdroje samostatně využívat ve škole i v praktickém
životě.
Učitel postupným zařazováním základních vybraných termínů, znaků a symbolů z každodenního života a objasňováním jejich významu vede žáky k postupnému chápání a
rozvíjí u nich dovednost praktického používání těchto termínů, znaků a symbolů.
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Žáci kombinují informace z různých zdrojů, samostatně tyto zdroje využívají ve škole i v praktickém životě.
Žáci chápou termíny, znaky a symboly.

Kompetence komunikativní



Učitel vlastním příkladem a rozhovory o událostech z běžného života učí žáky vhodnou formou vyjádřit své pocity, prožitky a nálady.
Žáci vyjadřují své pocity, prožitky a nálady.

Kompetence sociální a personální





Učitel zařazováním praktických činností (vycházky, orientační cvičení, návštěvy důležitých míst v obci, exkurze,…) rozvíjí u žáků schopnost orientovat se v prostředí, ve
kterém žije (bydliště a jeho okolí).
Učitel vlastním příkladem (udržováním kladných vztahů s ostatními spolupracovníky, respektováním názoru druhého) a navozováním konkrétních situací z běžného života
školy rozvíjí u žáků schopnost uvědomovat si a přejímat dobrý příklad k udržování přátelských vztahů s vrstevníky a respektování druhých lidí.
Žáci se orientují v prostředí, ve kterém žijí (bydliště a jeho okolí).
Žáci udržují přátelské vztahy s vrstevníky a respektují druhé lidi.

Kompetence občanské







Učitel poskytováním a zařazováním co nejširšího spektra modelových situací a her rozvíjí u žáků schopnost podílet se na jednoduchých činnostech spojených
s každodenním životem v rodině i společnosti.
Učitel uplatňováním demokratických principů v životě školy vytváří u žáků základní povědomí o právech a povinnostech občanů demokratické společnosti.
Učitel upozorňováním na nevhodné a neslušné chování a rozborem konkrétních nevhodných situací z běžného života podněcuje žáky k uvědomování si takového chování
a k přijetí a pochopení společenských norem a pravidel soužití.
Žáci se podílejí na jednoduchých činnostech spojených s každodenním životem v rodině i společnosti.
Žáci mají základní povědomí o právech a povinnostech občanů demokratické společnosti.
Žáci přijali a pochopili společenské normy a pravidla soužití.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Věcné učení
Konkretizovaný výstup

7. – 10. ročník
Konkretizované učivo

HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
Žák:
• OVO 1: pozná rozdíly ve způsobu života pravěkých a
současných lidí
• OVO 2: má základní poznatky z období počátku českého
státu

- pravěk, život v pravěku
- první státní útvary na našem území; pověsti (o praotci
Čechovi, o Krokovi, o stavbě Karlova mostu,…)

• OVO 3: ví o význačných osobnostech našich dějin

- významné osobnosti našich dějin (Karel IV,
prezident T. G. Masaryk)

• OVO 4: má představu o významných historických
událostech v naší zemi

-

světové války, jejich důsledky
vznik československého státu
vznik ČR (1993)
vstup ČR do EU

18

Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

• OVO 5: má základní informace o otázkách rodinného života
a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

- rodina, škola, funkce a struktura rodiny, odpovědnost rodičů
za výchovu dětí; práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole

• OVO 6: respektuje pravidla společenského soužití
• OVO 7: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých situacích, rozlišuje projevy nepřiměřeného chování
• OVO 8: zná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům
• OVO 9: ví o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
• OVO 10: toleruje názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti

- mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla
společenského chování; mezilidská komunikace; úcta
k člověku; rovnoprávné postavení žen a mužů;
rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin

- naše vlast, významné události a osobnosti, které proslavily
naši vlast; státní svátky
- obec, region, kraj, zajímavosti a významné osobnosti obce,
regionu, kraje; přírodní zajímavá místa, kulturní památky,
národní zvyky a obyčeje, regionální pověsti
POZNATKY O SPOLEČNOSTI
• OVO 11: zná symboly našeho státu a jeho hlavní
představitele

- prezident republiky; státní orgány a instituce; státní
občanství; státní symboly

• OVO 12: je seznámen se základními právy a povinnostmi
občanů

- lidská práva, základní lidská práva, práva dítěte a jejich
ochrana, rodinné právo; týrané dítě, zneužívané dítě;
šikana; diskriminace

• OVO 13: uvědomuje si rizika a důsledky protiprávního
jednání

- člověk a právo: práva a povinnosti občana; policie, soudy,
právní dokumenty občana; druhy a postihy protiprávního
jednání; trestná činnost mládeže

• OVO 14: je seznámen s právy občanů ČR v rámci EU

- evropská integrace, postavení ČR v rámci EU
PÉČE O OBČANA

• OVO 15: dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě
potřeby požádat o radu

- peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi
- služby a úřady (lékař, pošta, MěÚ, ÚP, chráněné bydlení,
chráněné dílny, služby občanské vybavenosti, …)
- vzdělávání v ČR, právo na vzdělání, význam vzdělání,
příprava pro profesní uplatnění
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

• OVO 16: rozezná nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy

- člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové aktivity,
nevhodné využívání volného času; ohrožení sociálně
patologickými jevy; nebezpečí drog

• OVO 17: ví o možnostech sociální péče o potřebné občany

- zdravotní a sociální péče, systém zdravotní péče; zdravotní
a sociální pojištění; sociální zabezpečení; orgány a instituce
zdravotní a sociální péče; pomáhající organizace
- pracovní uplatnění, kvalifikace, rekvalifikace; odměna za
práci; nezaměstnanost, pracovní úřady; finanční podpora v
nezaměstnanosti
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY

• OVO 18: pozná zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému
tělesu

- pohyby těles, pohyb a klid těles
- jednoduché stroje a jejich užití v praxi

• OVO 19: rozezná zdroje tepla

- základní fyzikální vlastnosti látek

• OVO 21: rozpozná jednotlivá skupenství

- přeměny skupenství, tání a tuhnutí; teplota varu kapaliny

• OVO 22: rozezná zdroje zvuku

- zdroje zvuku; ozvěna; hudební nástroje; škodlivost
nadměrného hluku
- škodlivost nadměrného hluku, ochrana

• OVO 23: ví o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a
zdraví člověka
• OVO 24: je informován o zdrojích elektrického proudu
• OVO 25: rozpozná zdroje světla
• OVO 26: zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji

- druhy energie; elektrická energie; jaderná elektrárna;
- zdroje světla; využití zrcadel; praktické využití optických
přístrojů
- elektrické spotřebiče, dodržování pravidel bezpečné práce
s elektrickými přístroji
- pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce;

• OVO 27: je seznámen s pohyby planety Země a jejich
důsledky - střídání dne a noci, ročních období
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
• OVO 28: rozliší základní vlastnosti látek – rozpustné,
nerozpustné

- vlastnosti látek; rozpustnost
- nebezpečné látky a přípravky, značení a užívání běžných
chemikálií
- zásady bezpečné práce s chemickými přípravky v běžném
životě
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
- mimořádné události, úniky nebezpečných látek, havárie
chemických provozů, ekologické katastrofy

• OVO 29: rozlišuje druhy vody – pitná, užitková, odpadní

- vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky
- voda; voda v přírodě; pitná a užitková voda, odpadní vody,
čistota vody

• OVO 30: ví o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti
pro život člověka, zvířat i rostlin
• OVO 31: ví o znečišťování vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí – továrny, auta

- vzduch, kyslík jako jedna ze složek vzduchu; čistota
ovzduší, smog

- paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příklady využití
- vitaminy a jejich zdroje; vliv na zdraví člověka
• OVO 32: pozná, podle etikety, chemické výrobky používané
v domácnosti a bezpečně s nimi pracuje

- označování a symboly nebezpečných látek
- hořlaviny, zásady zacházení; první pomoc při popálení nebo
poleptání

• OVO 33: získá základní vědomosti o léčivech a návykových
látkách

- léčiva a návykové látky
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU

• OVO 34: získá základní vědomosti o dění v přírodě během
ročních období

- praktické poznávání přírody, péče o rostliny, péče o volně
žijící zvířata

• OVO 35: ví o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku
• OVO 36: pozná naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby

- houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté, zásady sběru,
konzumace a první pomoc při otravě houbami

• OVO 37: ví o významu hospodářsky důležitých rostlin a
jejich pěstování

- význam rostlin a jejich ochrana, využití hospodářsky
významných rostlin; chráněné rostliny; léčivé rostliny; plody
jedovatých rostlin

• OVO 38: zná vybrané zástupce rostlin a živočichů

- významní zástupci vybraných skupin živočichů podle
životního prostředí (voda, vzduch, země)
- stavba, tvar a funkce rostlin, význam jednotlivých částí těla
vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- poznávání běžných druhů a vybraných zástupců rostlin

• OVO 39: zná význam lesa, společenství stromů, rostlin a
hub
• OVO 40: zná jednotlivé části lidského těla a umí je
pojmenovat, ví o základních životních funkcích

- stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla
- rozšíření, význam a ochrana živočichů; hospodářsky
významné druhy; kriticky ohrožené druhy
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

• OVO 41: ví, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
které ho poškozují
• OVO 42: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody
• OVO 43: ví, jak chránit přírodu na úrovni jedince

Průřezová témata

- ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU
• OVO 44: orientuje na mapě podle barev, rozlišit vodstvo,
horstvo, nížiny
• OVO 45: najde na mapě zeměpisnou polohu České
republiky a její sousední státy, ví, co jsou státní hranice
• OVO 47: orientuje se na mapě - místa podle významných
bodů

- mapa, orientace na mapě podle barev; hranice kraje,
republiky, sousední státy
- Česká republika, zeměpisná poloha, členitost
- světadíly, moře, oceány, státy EU

• OVO 48: ví o druzích a způsobech dopravy v regionu, na
území ČR, do zahraničí

- kraje, města, doprava

• OVO 46: vyhledá na mapě České republiky kraj (region)
podle bydliště nebo místa školy
• OVO 49: ví o přírodních zvláštnostech a kulturních
zajímavostech svého regionu

- přírodní zajímavosti regionu, zásady ochrany přírody a
životního prostředí
- místní region, zeměpisná poloha, ohraničení vzhledem k
okolním regionům

• OVO 50: uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě
• OVO 51: adekvátně jedná při nebezpečí živelné pohromy a
ohrožení života

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelní
pohromy; chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom

3.4. UMĚNÍ A KULTURA - předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Obsah předmětu je zaměřen na rozvoj hudebnosti, schopnosti vnímat různé hudební žánry a samostatně, v rámci svých schopností, hudbu provozovat (zpěv, rytmizace). Předmět
obsahuje témata:
•

Vokální a instrumentální činnosti

•

Poslechové činnosti

•

Hudebně pohybové činnosti

se žáci učí spojit text, hudbu a rytmus v praxi; v závislosti na věku a individuálních schopnostech zpívají jednoduché
melodie; zpěv doprovází rytmizací na tělo nebo pomocí orffova instrumentáře
žáci se seznamují s různými hudebními zvuky; zároveň se seznamují sluchem i obrazem s různými hudebními nástroji
žáci se učí vyjádřit rytmus celým tělem (chůzí, pochodem); tempo (zrychlováním, zpomalováním); říkadla nebo zpěv spojují
s jednoduchou pohybovou činností
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Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce,
krátkodobé projekty). Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence komunikativní



Učitel vlastním příkladem a rozhovory o vytvořených pracích, vyslechnutých dílech i o událostech z běžného života učí žáky vhodnou formou vyjádřit své pocity, prožitky a
nálady.
Žáci vhodnou formou vyjadřují své pocity, prožitky a nálady.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova
Konkretizovaný výstup

7. – 10. ročník
Konkretizované učivo

VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
Žák:
• OVO 1: využívá pěvecké návyky, podle individuálních
schopností a dovedností zvládá správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

- upevňování správných pěveckých návyků; zřetelná
výslovnost, správné dýchání

• OVO 2: interpretuje vybrané a vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně

- lidové a umělé písně
- rytmická cvičení a rytmizace říkadel
- seznámení s hudebními pojmy, nota, notová osnova,
hudební klíč

• OVO 3: doprovází podle svých schopností a dovedností
písně na rytmické hudební nástroje

- hudební doprovod; hry na tělo, nástroje z Orffova
instrumentáře

• OVO 4: soustředí se na poslech skladeb různých hudebních
žánrů

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů
- poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů a
vybraných ukázek našich i zahraničních skladatelů a
interpretů
- seznámení s významnými hudebními skladateli
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup
• OVO 5: zvládá základní kroky jednoduchého tance

Konkretizované učivo

-

Průřezová témata

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
improvizovaný pohyb podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky jednoduchých tanců
relaxační techniky, muzikoterapie

3.5. UMĚNÍ A KULTURA - předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu je postaven na daných schopnostech estetického vnímání a cítění jednotlivých žáků a dále tyto schopnosti směruje a rozvíjí k tvůrčím dovednostem.
Obsah předmětu se zaměřuje na rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti, fantazie, emocí a tvořivosti. Žáci učí cíleně sledovat a vnímat tvar, barvu, linii. Průběžně
rozvíjí svou představivost a tvořivost na základě získávaných konkrétních zkušeností a své fantazie.
Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
2
2
2
2

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách, multifunkční učebně nebo mimo budovu školy /práce v plenéru/.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence komunikativní



Učitel vlastním příkladem a rozhovory o vytvořených pracích, vyslechnutých dílech i o událostech z běžného života učí žáky vhodnou formou vyjádřit své pocity, prožitky a
nálady.
Žáci vhodnou formou vyjadřují své pocity, prožitky a nálady.

Kompetence pracovní



Učitel nabízením časového prostoru pro společné i individuální hodnocení výsledků činností a přesným stanovením kritérií hodnocení posiluje u žáků schopnost reálně
posoudit či zhodnotit práci svou i ostatních a hodnocení přijímat.
Žáci hodnotí výsledky svých činností, reálně posuzují či zhodnotí práci svou i ostatních a hodnocení přijímají.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 6: uplatňuje základní dovednosti při realizaci a
prezentaci vlastní tvorby

7. – 10. ročník
Konkretizované učivo

Průřezová témata

- prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů,
nálad, prožitků, představ a zkušeností (umístění těla a
objektů v prostoru, kresba, malba, grafika, tradiční a
netradiční prostředky a jejich kombinace v ploše i prostoru)

• OVO 7: uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy

- rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba,
kresba, objekty, fotografie, animovaný film)

• OVO 8: při vlastní tvorbě vychází ze svých zkušeností a
představ

- výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro
prezentaci (podle vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, pro
prezentaci školy), vnímání, porovnávání vlastních výsledků
s výsledky ostatních

• OVO 9: hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy s dopomocí učitele

- volba vhodných technik pro vyjádření výtvarného záměru
s dopomocí učitele

3.7. ČLOVĚK A ZDRAVÍ - předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Výchova ke zdraví navazuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti získávané v předmětech Věcné učení a Tělesná výchova. Žáci získávají ucelený obraz v těchto tématech:
•

činnosti podporující zdraví

•

preventivní funkce těchto činností

•

chápání změn spojených s dospíváním

•

zásady zdravého způsobu života a odpovědnost za své zdraví

•

nebezpečí spojené s užíváním látek neslučitelných se zdravím

•

poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i limitů

•

budování kladného vztahu k pohybovým dovednostem, jako činnostem ovlivňujících celkový stav organismu i činnostem zprostředkovávající sociální kontakty
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Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
1
1
-

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách či ve školní tělocvičně.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k řešení problémů



Učitel rozborem příkladů, modelových situací a vlastních zkušeností rozvíjí schopnost vnímat a řešit opakující se problémové situace.
Žáci vnímají a řeší opakující se problémové situace.

Kompetence sociální a personální











Učitel rozborem konkrétních situací (v textu, na obrázku, vlastní zkušenost, příklady ze života,…) rozvíjí u žáků schopnost rozpoznávat nevhodné a rizikové chování a
podněcuje žáky k tvorbě pozitivních postojů.
Učitel rozborem příkladů a modelových situací seznamuje žáky s nebezpečím psychického a fyzického zneužívání, rozvíjí schopnost společně hledat cesty a možnosti, jak
vyhledat pomoc.
Učitel průběžným využíváním pochvaly, vyzdvihováním kladných stránek osobnosti žáka a povzbuzováním podněcuje žáky k vlastnímu uvědomování si sebe sama a
posilování zdravého sebevědomí a tím rozvíjí u žáků schopnost uvědomovat si svou hodnotu při vystupování v neznámém prostředí.
Učitel na základě rozboru příkladů z běžného života vede žáky k rozlišování dobrých a špatných návyků v celkové životosprávě člověka a tím k výběru vlastních postupů
k vytváření hodnotného (vlastního) životního stylu a k ochraně životního prostředí.
Učitel zařazováním ukázek a rozborem příkladů krizových situací rozvíjí u žáků schopnost chovat se v situacích ohrožujících zdraví a život člověka dle pokynů
kompetentních osob
Žáci rozpoznávají nevhodné a rizikové chování.
Žáci se seznamují s nebezpečím psychického a fyzického zneužívání, vědí, kde vyhledat pomoc.
Žáci si uvědomují sebe sama a posilují si zdravé sebevědomí, uvědomují si svou hodnotu při vystupování v neznámém prostředí.
Žáci rozlišují dobré a špatné návyky v celkové životosprávě člověka, chrání životní prostředí.
Žáci vědí, jak se chovat v situacích ohrožujících zdraví a život člověka dle pokynů kompetentních osob.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 7. – 10. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

Žák:
• OVO 1: ví o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny

- vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, partnerské
vztahy, manželství a rodičovství
- vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny

• OVO 2: chápe základní životní potřeby a jejich naplňování
ve shodě se zdravím

- dětství, puberta, dospívání; tělesné změny
- sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního
chování; antikoncepce, těhotenství

• OVO 4: zná správné stravovací návyky a v rámci svých
možností dodržovat a uplatňuje zásady správné výživy

- výživa a zdraví, zásady zdravého stravování; vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví; specifické druhy
výživy

• OVO 3: respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků,
umí popsat své zdravotní problémy a potíže

- tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny;
otužování; význam pohybu pro zdraví
- režim dne
- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby
chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS,
hepatitidy); preventivní a lékařská péče; chování v situacích
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti, v dopravě)
- relaxační techniky
- civilizační choroby, zdravotní rizika; preventivní a lékařská
péče
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek

• OVO 5: uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových situacích a vědět, kde v případě
potřeby vyhledat pomoc

- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
sexuální kriminalita; šikana a jiné projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí; komunikace se službami
odborné pomoci – praktické dovednosti

• OVO 6: uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu
se sociálně patologickými jevy

- bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a neznámými
lidmi
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

• OVO 7: zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality
a násilí

Průřezová témata

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,
bezpečné prostředí ve škole; ochrana zdraví při různých
činnostech, ochrana člověka za mimořádných událostí

• OVO 8: ví o souvislosti mezi konzumací návykových
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví
• OVO 9: používá důležitá telefonní čísla v případě potřeby
pomoci
• OVO 10: řídí se pokyny odpovědných osob při mimořádných
událostech

3.7. ČLOVĚK A ZDRAVÍ - předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je možné rozdělit na 3 oblasti:
•

žáci se učí chápat význam pohybu pro zdraví, chápat fyziologické potřeby přípravy na pohybovou činnost a hygienické a

činnosti ovlivňující zdraví

bezpečnostní zásady
•
•

činnosti

ovlivňující

úroveň

pohybových

žáci získávají základní pohybové dovednosti v různých pohybových oblastech v různých ročních obdobích – hry,

dovedností

gymnastika, atletika,…

činnosti podporující pohybové učení

žáci se učí chápat a osvojovat základní terminologii, pravidla her a zásady fair-play ve hře a jejím prostřednictvím i v životě

Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
3
3
3
3

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se
věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách
využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence komunikativní



Učitel komunikací se žáky na úrovni jim srozumitelné vytváří a rozvíjí u žáků schopnost dle svých možností chápat obsah sdělení a přiměřeně na něj reagovat.
Žáci dle svých možností chápou obsah sdělení a přiměřeně na něj reagují.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Konkretizovaný výstup

7. – 10. ročník
Konkretizované učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák:
• OVO 11: usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových
schopností a o zdokonalování základních lokomocí a
pohybových dovedností

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové
aktivity
- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních
schopností

• OVO 12: cíleně se připravuje na pohybovou činnost a její
ukončení

- příprava na zátěž, uklidnění po zátěži
- uklidnění po zátěži, protahovací cvičení

• OVO 13: využívá základní kompenzační a relaxační
techniky

- průpravná, kondiční, koordinační, koncentrační a
postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, relaxační
cvičení, cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení

• OVO 14: uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním - hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný
oděv a obuv ve specifickém prostředí
provozu
• OVO 15: zná zásady ošetření drobných poranění, umí
požádat o pomoc
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

• OVO 16: zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a využívá je ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
• OVO 17: snaží se o co nejsprávnější provedení pohybové
činnosti

- pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s
netradičními pomůckami
- gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem
- atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a
možností žáků), skok do dálky, hod míčkem, hod granátem,
vrh koulí
- sportovní hry s upravenými pravidly
- plavání, prvky zdravotního plavání
- další (i netradiční) pohybové činnosti
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Průřezová témata

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
• OVO 18: dodržuje dohodnutou spolupráci v družstvu při
kolektivních hrách

- komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy
odborné terminologie, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech

• OVO 19: sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony

- významné sportovní soutěže
- pravidla osvojovaných pohybových činností, základní
pravidla her

3.8. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - předmět PRACOVNÍ VÝCHOVA
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř tematických okruhů, ve kterých se žáci učí rozvíjet jemnou motoriku a zručnost, osvojují si základy práce v kolektivu a zásady
bezpečnosti a hygieny práce. Poznávají různé pracovní činnosti a učí se porozumění, přesnosti a vytrvalosti. Cílem je postupně získávat pozitivní vztah k práci a výsledkům.
Časové vymezení:
ročník
7.
8.
9.
10.

časová dotace
6
6
6
6

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá z převážné části v kmenových třídách, v odborných učebnách /školní dílna, učebna výpočetní techniky, školní jídelna/ či v okolí školy (parčík u školy, školní hřiště). K
preferovaným organizačním formám patří exkurze ve vybraných institucích a výrobních podnicích. Žáci pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Střídají se jednotlivé
činnosti s řešením problémových úkolů. Žáci pracují ve vhodném prostředí s potřebným nezávadným nářadím a pomůckami. Důraz je kladen na ochranu zdraví a hygienu práce.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení



Učitel pravidelným zařazováním a soustavným opakováním základních pracovních postupů vede žáky k jejich zautomatizování a vytvoření návyku k jeho používání;
nabízením a zařazováním pestrých a zajímavých činností podněcuje žáky k soustředění vytrvalosti při práci.
Žáci si vytváří pracovní návyky, seznamují se s pracovními postupy.

Kompetence komunikativní



Učitel komunikací se žáky na úrovni jim srozumitelné vytváří a rozvíjí u žáků schopnost dle svých možností chápat obsah sdělení a přiměřeně na něj reagovat.
Žáci komunikují na úrovni jim srozumitelné, dle svých možností chápou obsah sdělení a přiměřeně na něj reagují.
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Kompetence pracovní











Učitel opakováním, vysvětlováním i vlastním příkladem vede žáky k přijetí a dodržování základních hygienických pravidel, ke schopnosti zvládnout dle svých možností
základní sebeobslužné činnosti.
Učitel opakováním a dodržováním přesně daných pravidel, postupů a instrukcí vede žáky k zafixování a samostatnému užívání těchto postupů při plnění jednoduchých
úkolů.
Učitel nabízením a zařazováním zajímavých a pestrých náplní pracovních činností rozvíjí u žáků trpělivost a koncentraci na zhotovení díla a posiluje dovednost pracovní
výdrže.
Učitel zařazováním skupinových činností a vedením k uvědomování si důležitosti každé role ve skupině podněcuje žáky k přizpůsobování individuality ve prospěch týmu a
tím k ovlivňování kvality výsledku.
Učitel nabízením časového prostoru pro společné i individuální hodnocení výsledků činností a přesným stanovením kritérií hodnocení posiluje u žáků schopnost reálně
posoudit či zhodnotit práci svou i ostatních a hodnocení přijímat.
Žáci dodržují základní hygienická pravidla, zvládají dle svých možností základní sebeobslužné činnosti.
Žáci dodržují přesně daná pravidla, postupy a instrukce.
Žáci si posilují trpělivost a koncentraci na zhotovení díla.
Žáci si uvědomují důležitosti každé role ve skupině.
Žáci reálně posuzují či hodnotí práci svou i ostatních a hodnocení přijímají.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova
Konkretizovaný výstup

7. – 10. ročník
Konkretizované učivo

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Žák:
• OVO 1: rozlišuje různé druhy materiálů

- práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení
školy; materiály, vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)

• OVO 2: získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
• OVO 5: vybírá a správně používá vhodné pracovní nástroje
a pomůcky

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

• OVO 3: zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu

- jednoduché pracovní operace a postupy
- řemesla a tradice

• OVO 4: orientuje se v jednoduchých pracovních postupech
a návodech
• OVO 6: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím

- základní dovednosti ručních prací
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Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ

• OVO 7: sestaví podle návodu, plánu jednoduchý model

- stavebnice − konstrukční, elektrotechnické; sestavování
modelů; montáž a demontáž

• OVO 8: zvládne jednoduchou montáž a demontáž při práci
se stavebnicemi

- práce s návodem, předlohou

• OVO 9: provádí údržbu jednoduchých předmětů

- údržba jednoduchých předmětů

• OVO 10: dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy

- zásady bezpečnosti a hygieny
PĚSTITELSKÉ PRÁCE

• OVO 11: volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
• OVO 14: používá vhodné pracovní pomůcky při práci na
zahradě
• OVO 18: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na
zahradě

- základní podmínky pro pěstování, základní zpracování
půdy; výživa rostlin

• OVO 13: zná hlavní zásady pěstování zeleniny

- zelenina, osivo, sadba, podmínky a zásady pěstování;
pěstování vybraných druhů zeleniny, skladování,
konzervování

• OVO 12: pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě

- okrasné rostliny, pokojové květiny; pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; využití květin v exteriéru a
interiéru; aranžování a jednoduchá vazba květin

• OVO 15: zná běžné druhy ovoce

- ovoce, druhy ovoce, způsob pěstování drobného ovoce,
skladování, konzervování

• OVO 16: seznámí se s běžnými léčivými rostlinami a zná
nebezpečí jedovatých rostlin

- léčivé rostliny, koření, pěstování vybraných rostlin; rostliny a
zdraví člověka; léčivé účinky rostlin; rostliny jedovaté;
alergie

• OVO 17: ví o způsobu chovu drobných zvířat a zásadách
bezpečného kontaktu se zvířaty

- chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu; kontakt se zvířaty

• OVO 18: zvládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti

- údržba a úklid v domácnosti, úklidové prostředky, postupy;
bezpečnost při styku s čisticími prostředky; údržba oděvů a
textilií, postupy; prací a čisticí prostředky a zacházení s nimi;
elektrické spotřebiče, funkce a užití, ovládání, ochrana a
údržba, bezpečnost provozu; nebezpečí úrazu elektrickým
proudem

• OVO 19: používá vhodné prostředky při práci v domácnosti

32

Průřezová témata

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
PRÁCE V DOMÁCNOSTI

• OVO 20: používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje spotřebiče
• OVO 23: dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a
používanými prostředky

- kuchyně, základní vybavení, udržování pořádku a čistoty;
bezpečnost a hygiena provozu

- potraviny, skupiny potravin; způsoby konzervace
• OVO 21: připraví pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy

- příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena; základní
způsoby tepelné úpravy; základní postupy při přípravě
pokrmů a nápojů; zásady zdravé výživy

• OVO 22: dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu

- úprava stolu a stolování, jednoduché prostírání; chování u
stolu; zdobné prvky a květiny na stole; prostírání při
slavnostních příležitostech
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Průřezová témata

