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5.2 Učební osnovy – 2. stupeň 

5.2.1 Vzdělávací oblast: 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Cíl 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 

kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují 

správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 

uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je 

nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Obsahové vymezení  

Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 

přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové 

výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek 

vzájemně prolíná. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková 

sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 

přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším 

situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí 

posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. 

Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním 

předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji 

potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové 

dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je 

podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku 

vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem 

poznávání. 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí 

se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat 

vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. 

Postupně získávají a rozvíjejí čtenářskou gramotnost, základní čtenářské návyky i 

schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k 



 200 

takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní 

hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Realizace průřezových témat 

Osobní a sociální a výchova 

Osobnostní rozvoj: 

- Sebepoznání a sebepojetí (8., 9. roč.) 

- Kreativita (6.roč.) 

Sociální rozvoj:  

- Komunikace (6.roč.) 

Morální rozvoj:  

- Hodnoty, postoje, praktická etika (6.roč.) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Evropa a svět nás zajímá (7. r.) 

Multikulturní výchova: 

- Kulturní diference (9. roč.) 

- Etnický původ (9. roč.) 

Mediální výchova 

Produktivní činnosti: 

- Tvorba mediálního sdělení (6., 7. roč.) 

- Práce v realizačním týmu (8. roč.) 

Receptivní činnosti:  

- Kritické čtení (7. roč.) 

Výchova demokratického občana:  

- Občanská společnost a škola (9. roč.) 

Multikulturní výchova:  

- Kulturní diference, etnický původ (9. roč.) 

Prolínání předmětů 

Dějepis, pracovní činnosti, pracovní činnosti, estetická výchova, občanská výchova, 

zeměpis 

Prostorové vymezení 

Výuka probíhá ve třídách, odborných učebnách českého jazyka, informatiky nebo 

v multifunkční učebně. V rámci výuky se realizují besedy v knihovně a návštěvy 

divadla. 
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Časová dotace: 

6. ročník – 5 hodin týdně – 3 hodiny mluvnice, 1 hodina slohu, 1 hodina literatury. 

7. ročník – 4 hodiny týdně – 2 hodiny mluvnice, 1 hodina slohu, 1 hodina literatury. 

8. ročník – 4 hodiny týdně – 2 hodiny mluvnice, 1 hodina slohu, 1 hodina literatury. 

9. ročník – 4 hodiny týdně – 2 hodiny mluvnice, 1 hodina slohu, 1 hodina literatury. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce uplatňujeme vedle frontálního vyučování moderní metody výuky. 

V hodinách jsou využívány učebnice a pracovní sešity řady FRAUS, Pravidla 

českého pravopisu, Slovníky spisovné češtiny, Slovníky cizích slov. 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k: 

- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a 

důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje 

pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 

rozmanitosti  

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a 

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

- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s 

jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 

projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských 

zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění 

založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického 

vnímání 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 

- rozvíjíme schopnost samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 

- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- podporujeme účast žáků v soutěžích a olympiádách, kde má možnost 

srovnávat své vědomosti s jinými žáky, učí se sebehodnocení 
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Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k hledání různých řešení problémů, argumentaci, diskuzi a 

k obhajování svých výsledků práce 

- učíme žáky užívat různé postupy řešení a obhajovat svůj postup řešení 

- zadáváme úlohy a aktivity, které žákovi umožňují samostatně řešit problém 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k přesnému vyjadřování myšlenek v logickém sledu, ke 

kultivovanému písemnému a ústnímu projevu  

- vedeme žáky k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

- Kompetence sociální a personální 

- seznamujeme žáky s pravidly spolupráce v týmu 

- vytváříme příznivou atmosféru ve třídě a dodáváme žákům sebedůvěru 

- vedeme žáky: 

- k dodržování dohodnutých postupů 

- k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání 

- k vzájemné spolupráci se spolužáky při řešení daného úkolu 

- k hodnocení vlastních výsledků a výsledků skupiny 

Kompetence občanské 

- umožňujeme žákům vyjadřovat své vlastní názory a myšlenky vhodným 

způsobem a kultivovaným jazykovým projevem 

- vedeme žáky k tomu, aby respektovali názory spolužáků 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

- vedeme žáky k tomu, aby znali svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu a 

dodržovali pravidla slušného chování 

- seznamujeme žáky s kulturním a společenským děním a umožňujeme jim 

navštívit divadelní a filmová představení  

Kompetence pracovní 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do předmětu 

- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k daným úkolům – přesnost a úplné 

dokončení práce 

- vedeme žáky k pečlivé a systematické práci 

- pomáháme žákovi naučit se pracovat s materiály a pomůckami 

- rozlišujeme různé formy práce 
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Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci, přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen 

svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. 

Úspěšnost v prověřovacích a opakovacích pracích 

1. Komunikační a slohová výchova 

- kontrolní slohová práce  

- drobné písemné slohové práce  

- mluvní dovednosti 

- vlastní tvorba v rámci výuky i domácí přípravy 

- aktivní práce v hodině 

2. Jazyková výchova 

- kontrolní diktáty  

- kontrolní testy 

- pravopisná cvičení a diktáty 

- jazykové rozbory 

- aktivita v hodině 

3. Literární výchova 

- čtení s porozuměním 

- interpretace textu 

- referáty o vlastní četbě 

- přednes textu 

- vlastní tvorba 

Způsoby 

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Žák bude hodnocen v průběhu školního roku i na vysvědčení 

známkou. Při celkovém hodnocení bude uplatněna rovnocennost výsledků ze všech 

složek předmětu Český jazyk a literatura.  

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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5.2.1.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA  

Cíl  

Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 

umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat 

a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. 

Obsahové vymezení  

Vzdělávacím obsahem oboru Cvičení z českého jazyka je procvičení a prohloubení 

znalostí získaných v hodinách českého jazyka a literatury, kdy se žák učí správné 

komunikaci a práci s textem. Žák si procvičuje již osvojená pravopisná pravidla, dále 

se seznamuje se stavbou vět a souvětí a se vztahy mezi jednotlivými členy větné 

stavby. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci. Žák se učí pravidelně a samostatně pracovat s Pravidly 

českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

a využívá své znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace. 

Realizace průřezových témat 

Multikulturní výchova:  

- Kulturní diference (9. roč.) 

- Etnický původ (9. roč.) 

Prostorové vymezení 

Výuka probíhá ve třídách, odborných učebnách českého jazyka, informatiky nebo 

v multifunkční učebně 

Časová dotace 

- 9. ročník – 1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce uplatňujeme kromě frontální výuky i moderní metody vyučování. 

V hodinách jsou využívány učebnice, pracovní listy, výukové programy na PC, 

jazykové příručky a slovníky. 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 

- rozvíjíme schopnost samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 

- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k hledání různých řešení problémů, argumentaci, diskuzi a 

k obhajování výsledků své práce 

- učíme žáky užívat různé postupy řešení a obhajovat svůj postup řešení 

- zadáváme úlohy a aktivity, které žákovi umožňují samostatně řešit problém 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k přesnému vyjadřování myšlenek v logickém sledu, ke 

kultivovanému  

 písemnému a ústnímu projevu 

- vedeme žáka k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- seznamujeme žáky s pravidly spolupráce v týmu 

- vytváříme příznivou atmosféru ve třídě a dodává žákům sebedůvěru 

- vedeme žáky: 

a) k dodržování dohodnutých postupů 

b) k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání 

c) k vzájemné spolupráci se spolužáky při řešení daného úkolu 

d) k hodnocení vlastních výsledků a výsledků skupiny 

Kompetence občanské 

- umožňujeme žákům vyjadřovat své vlastní názory a myšlenky vhodným 

způsobem a kultivovaným jazykovým projevem 

- vedeme žáky k tomu, aby respektovali názory spolužáků 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

Kompetence pracovní 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do předmětu 

- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k daným úkolům – přesnost a úplné 

dokončení práce 

- vedeme žáky k pečlivé a systematické práci 

- pomáháme žákovi naučit se pracovat s materiály a pomůckami 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (zaměření na problém, činnost, nikoliv 

hodnocení osoby) – přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. 
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Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. 

-  úspěšnost v pravopisných cvičeních, diktátech, jazykových rozborech 

- mluvní dovednosti 

- samostatná práce s textem 

- aktivní práce v hodině 

Způsoby 

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovy činnosti a 

nebylo jednostranné. Žák bude hodnocen v průběhu školního roku i na vysvědčení 

známkou. Při celkovém hodnocení bude uplatněna rovnocennost výsledků ze všech 

složek předmětu Cvičení z českého jazyka. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.2.1.3 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ANGLICKÝ JAZYK 

Cíl 

Cílem je osvojení si základů anglického jazyka jako prostředku k dorozumění 

v běžném životě v zahraničí, zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, 

vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat 

různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznávání. Výuka anglického jazyka přispívá k chápání a 

objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných 

mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci 

žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Obsahové vymezení  

Obsah předmětu je zaměřen na zvládnutí jednoduchých komunikativních dovedností, 

na schopnosti porozumění jednoduchému psanému a slyšenému textu a na získání 

základních informací o životě v anglicky mluvících zemích. Projektové vyučování je 

zaměřeno na poznávání zvyků, tradic, reálií anglicky mluvících zemí a prolínají se 

zde aktivity především ze zeměpisu a dějepisu a informatiky. Společně s některými 

žáky učícími se německému jazyku pořádáme jednou ročně zájezd do partnerské 

školy v Německu, kde se mohou všichni žáci zapojit do různých komunikačních 

situací a poznávají tak reálie našich sousedů, a kde je hlavním komunikačním 

prostředkem anglický jazyk.  

Důraz je kladen na komunikativní schopnosti žák. Předmět směřuje k tomu, aby žáci 

byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o 

jednoduchých tématech. Žáci by měli porozumět čtenému textu, který výběrem slov 

odpovídá jejich jazykové úrovni. Součástí výuky je připravit žáky na celorepublikové 

srovnávací testy. Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. 



 207 

Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje 

v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. Druhý stupeň 

navazuje na první stupeň, procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje 

poslechu a popisování jednoduchých dějů.  

Na konci 9. ročníku žáci skládají Malou maturitu.  

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

- Rozvoj schopnosti poznání 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Kreativita 

Sociální rozvoj: 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace  

Environmentální výchova:  

- Průběžně projekty, zvířecí tělo, životní prostředí  

Multikulturní výchova:  

- Multikulturalita 

Mediální výchova 

Produktivní činnosti:  

- Práce v realizačním týmu  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět 

Prolínání předmětů 

Český jazyk, zeměpis, přírodopis, dějepis, informatika, občanská výchova 

Časové a prostorové vymezení: 

3 hodiny týdně 6. 9. ročníku. 

Výuka probíhá v jazykových učebnách, v počítačové učebně nebo v multifunkční 

učebně (každá kmenová třída v ročníku je rozdělena do skupin podle celkového 

počtu žáků v ročníku). Výuku cizích jazyků je realizována v odborných učebnách 

cizích jazyků vybavených dataprojektory. 
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Upřednostňované formy  

Do vyučovacích hodin jsou začleňovány krátkodobé projekty, skupinová práce, 

jazykové hry, asociační metody, práce se slovníkem, počítačové programy, práce ve 

dvojicích, samostatná práce. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence komunikativní 

- rozvíjíme žákovu schopnost vyjádřit se, obhajovat a diskutovat o svých 

názorech (prostřednictvím rozhovorů, mluvních cvičení krátkých vyprávění, 

popisů, prezentací, projektů) 

Kompetence k učení  

- hledáme s žáky souvislost, vztahy mezi jednotlivými jevy/fakty, pracujeme 

s textem, vyhledáváme v něm informace 

Kompetence sociální a personální  

- vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci zařazováním skupinové práce  

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (dáváme přednost pozitivnímu vyjádření). 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  

- ústní projev na určené téma; slovní zásoba, fráze;  

- písemné zkoušení  

a) velký opakovací test po skončení každé lekce (unit) 

b) malé testy na jednotlivé gramatické jevy, slovíčka 

- projekty 

- aktivita při vyučování (reakce, rozhovory, informace čerpané i mimo školu a 

prezentované ve škole, domácí úkoly); 

- spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění 

zadaných úkolů, samostatnost 

Způsoby 

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 
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5.2.1.4 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

NĚMECKÝ JAZYK 

Cíl 

Cílem je osvojení si základů německého jazyka jako druhého cizího jazyka, jako 

prostředku k dorozumění v běžném životě v sousedních německy mluvících zemích, 

jako prostředku pro možnost uplatnění v budoucím povolání.  

Obsahové vymezení 

Obsah je zaměřen na zvládnutí jednoduchých komunikativních dovedností, na 

schopnosti porozumění jednoduchému psanému a slyšenému textu a na seznámení 

se se základními informacemi o životě v sousedních německy mluvících zemích. 

Projektové vyučování je zaměřeno na poznávání zvyků, tradic, reálií německy 

mluvících zemí. 

Realizace průřezových témat:  

Mediální výchova 

Produktivní činnosti:  

- Práce v realizačním týmu 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Rozvoj schopností poznávání 

Sociální rozvoj: 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět  

Prolínání předmětů 

český jazyk, anglický jazyk, přírodopis, zeměpis 

Prostorové a časové vymezení 

Výuka se realizuje v běžných učebnách nebo v jazykové učebně. Skupiny jsou 

složené z žáků jednotlivých tříd z ročníku. Druhý cizí jazyk nabízíme žákům od 7. 

ročníku po 2 hodinách týdně.  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce uplatňujeme metody frontálního vyučování, skupinové práce, projektové 

vyučování.  
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Kompetence k učení 

- rozvíjíme schopnosti samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 

- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu  

vedeme žáka k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- seznamujeme žáky s pravidly spolupráce týmu 

- vedeme žáky k dodržování dohodnutých postupů, k utváření pocitu 

zodpovědnosti za své jednání, k hodnocení vlastních výsledků a výsledků 

skupiny 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (dáváme přednost pozitivnímu vyjádření). 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen 

svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. 

- Ústní projev 

- Písemný projev 

- Poslech 

- Aktivita, kvalita plnění zadaných úkolů 

- Projekty 

- Samostatná práce 

- Skupinová práce 

Způsoby 

Klasifikace s pěti klasifikačními stupni dle Pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. Známka je většinou doplněna ústním zhodnocením. 

V odůvodněných případech na vysvědčení písemné hodnocení. 
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5.2.1.5 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

RUSKÝ JAZYK 

Cíl 

Cílem je osvojení si základů ruského jazyka jako druhého cizího jazyka, jako 

prostředku k dorozumění v běžném životě v rusky mluvících zemích, jako prostředku 

pro možnost uplatnění v budoucím povolání. Vyučujeme podle nového a metodicky 

vylepšeného souboru Klassnyje druzja určeného přímo pro výuku věkové skupiny 

dětí 2. stupně ZŠ.  

Obsahové vymezení 

Obsah je zaměřen na zvládnutí jednoduchých komunikativních dovedností, na 

schopnosti porozumění jednoduchému psanému a slyšenému textu a na seznámení 

se základními informacemi o životě v Rusku.  

Realizace průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Rozvoj schopností poznávání 

Sociální rozvoj: 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět  

Prolínání předmětů 

Český jazyk, anglický jazyk 

Prostorové a časové vymezení  

Výuka se realizuje v jazykových, případně kmenových učebnách. Skupiny jsou 

složené z žáků jednotlivých tříd z ročníku.  

2 hodiny týdně od 7. ročníku  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce uplatňujeme metody frontálního vyučování, párové a skupinové práce.  

V předmětu Ruský jazyk naplňujeme zároveň strategie školy, které vedou k rozvoji 

klíčových kompetencí. 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme schopnosti samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 
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- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu 

- rozvíjíme schopnost naslouchat a vyjádřit svůj názor 

- vedeme žáka k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- seznamujeme žáky s pravidly spolupráce týmu 

- vedeme žáky k dodržování dohodnutých postupů, k utváření pocitu 

zodpovědnosti za své jednání, k hodnocení vlastních výsledků a výsledků 

skupiny 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (dáváme přednost pozitivnímu vyjádření). 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  

- ústní projev 

- písemný projev 

- poslech 

Způsoby 

Využití klasifikační stupnice 1 – 5, známka je většinou doplněna ústním zhodnocením 

V odůvodněných případech na vysvědčení písemné hodnocení. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 
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5.2.2 Vzdělávací oblast: 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

5.2.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

MATEMATIKA 

Cíl  

Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace pro 1. stupeň, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích 

oblastí. Důraz je kladen na osvojování dovedností a vědomostí, které budou užity 

v praktickém životě, na porozumění základním myšlenkovým postupům, 

matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci se učí řešit problémové 

úlohy z běžného života, vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu. 

Jsou schopni provést rozbor problému, plán jeho řešení, zvolit postup k jeho vyřešení 

a výsledky vyhodnotit. 

 Obsahové vymezení  

Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti 

Matematika pro 1. stupeň, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Důraz 

je kladen na osvojování dovedností a vědomostí, které budou užity v praktickém 

životě, na porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a 

jejich vzájemným vztahům. 

Vyučovací předmět matematika prolíná celým základním vzděláváním a již svoji 

podstatou: 

- rozvíjí logické, abstraktní a kritické myšlení 

- vede k myšlenkové samostatnosti 

- přispívá k intelektuálnímu rozvoji 

- formuje volní a charakterové rysy osobnosti 

- řeší problémové úlohy a situace z běžného života 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Kreativita 

Prolínání předmětů 

Estetická výchova 

Prostorové a časové vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně matematiky a v učebně informatiky  
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časová dotace včetně disponibilních hodin:  

po 4 hodinách týdně v 7., 8. a 9. ročníku, po 5 hodinách týdně v 6. ročníku 

Upřednostňované formy  

 Ve výuce se využívají následující formy: 

- frontální výuka propojená řízeným rozhovorem s vyžitím demonstračních 

pomůcek 

- samostatná práce žáka při řešení problémových situací 

- práce ve skupinách 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce se využívají následující metody práce: 

- frontální výuka propojená řízeným rozhovorem s vyžitím demonstračních 

pomůcek 

- samostatná práce žáka a řešení problémových situací 

- práce ve skupinách 

- počtářské soutěže 

- dostupné prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy) 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme schopnost samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 

- rozvíjíme i soutěživost, zařazuje vhodné problémové úlohy, matematické 

hádanky 

- zadáváme úlohy způsobem, který umožňuje volbu různých postupů při řešení 

reálné situace 

- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a matematických 

algoritmů 

- podporujeme účast žáků v soutěžích a olympiádách, kde má možnost 

srovnávat své vědomosti s jinými žáky, učí se sebehodnocení 

Kompetence k řešení problémů 

- provádíme se žáky rozbor úlohy, vedeme je k vytvoření plánu jeho řešení, 

odhadu řešení a ověřování správnosti výsledku 

- rozvíjíme samostatné uvažování a vyvozování logických závěrů 

- vedeme žáky k argumentaci, k diskusi a k obhajování svých výsledků 

- učíme žáky užívat různé postupy řešení a obhajovat svůj postup řešení 

- rozvíjíme získané vědomosti a dovednosti při objevování různých variant 

řešení 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 
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- zařazuje takové úlohy, u kterých žáci mohou použít známé a osvědčené 

postupy řešení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k přesnému vyjadřování myšlenek v logickém sledu, ke 

kultivovanému písemnému a ústnímu projevu 

- vedeme žáky k matematickému vyjadřování užíváním matematického jazyka 

včetně  

 symboliky 

- učíme žáky pracovat s informacemi, provádět situační náčrty, rozumět údajům 

sestavených do tabulek a grafů, používat různých textů a obrazových 

materiálů 

- rozvíjíme dovednost přesného a estetického rýsování 

- vedeme žáky ke komunikaci při řešení navozeného problému (umět vyjádřit 

své myšlenky, obhájit svůj názor, hodnotit argumentaci jiných) 

- vedeme žáka k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- seznamujeme žáky s pravidly spolupráce týmu 

- vytváříme příznivou atmosféru ve třídě a dodáváme žákům sebedůvěru 

- vedeme žáky: 

- k dodržování dohodnutých postupů 

- k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání 

- k vzájemné spolupráci se spolužáky při řešení daného úkolu 

- k hodnocení vlastních výsledků a výsledků skupiny 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k tomu aby: 

- respektovali názory spolužáků 

- znali svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

- dodržovali pravidla slušného chování 

- připomínáním významných matematických osobností vedeme žáky 

k přesvědčení o významném postavení matematiky jako vědy ve společnosti 

Kompetence pracovní 

- na úlohách z praxe vedeme žáky k přesvědčení, že matematické vědomosti a 

dovednosti: 

- jsou předpokladem pro další vzdělávání a budoucí povolání 

- mají uplatnění v každodenních situacích (míry, váhy, nakupování, 

cestování a volný čas) 

- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k daným úkolům – přesnost a úplné 

dokončení práce 

- vedeme žáky k pečlivé a systematické práci 
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Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti jeho postupu, kterým se snaží dosáhnout výsledku, a o 

správnosti výsledku jako takového. Při poskytování zpětné vazby klademe důraz na 

vhodnou formulaci otázek (zaměření na problém a jeho řešení, na správný postup 

činnosti, nikoliv hodnocení jedince) – vždy dáváme přednost pozitivnímu vyjádření. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen 

svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a hledání rezerv.  

Hlavní zásadou je, aby konečné žákovo hodnocení nebylo jednostranné, ale 

vycházelo ze všech oblastí žákovi činnosti: 

- písemné zkoušení (čtvrtletní písemné práce, kontrolní práce, krátké didaktické 

testy) 

- ústní zkoušení (Žák vysvětluje postup řešení úlohy, provádí rozbor problému a 

odhaduje výsledek. Učitel pracuje s chybou žáka a ukazuje cestu ke 

správnému řešení.) 

- Soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování (domácí 

úkoly) 

- Hodnocení samostatných prací žáka (práce v hodině) a jeho aktivity (aktivita 

v hodině, dobrovolné domácí úkoly). 

Způsoby  

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením.  

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.2.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 

Cíl  

Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace pro 1. a 2. stupeň. Žáci se učí řešit problémové úlohy 

z běžného života, spolupracovat při jejich řešení, vyslovovat hypotézy na základě 

zkušenosti nebo pokusu. Jsou schopni provést rozbor problému, plán jeho řešení, 

zvolit postup k jeho vyřešení a výsledky vyhodnotit. 

Obsahové vymezení  

Vzdělávacím obsahem Cvičení z matematiky je procvičení a prohloubení znalostí 

získaných v hodinách matematiky. Důraz je kladen na osvojování dovedností a 
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vědomostí, které budou užity v praktickém životě, na porozumění základním 

myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Kreativita 

Prostorové a časové vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně matematiky a v učebně informatiky, 

Časová dotace  

- 9. ročník 1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce se využívají následující metody práce: 

- frontální výuka propojená řízeným rozhovorem s vyžitím demonstračních 

pomůcek 

- samostatná práce žáka a řešení problémových situací 

- dostupné prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy) 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme schopnost samostatně vyhledávat informace, třídit je a využívat 

- zadáváme úlohy způsobem, který umožňuje volbu různých postupů při řešení 

reálné situace 

Kompetence k řešení problémů 

- provádíme se žáky rozbor úlohy, vedeme je k vytvoření plánu jeho řešení, 

odhadu řešení a ověřování správnosti výsledku 

- rozvíjíme samostatné uvažování a vyvozování logických závěrů 

- vedeme žáky k argumentaci, k diskusi a k obhajování svých výsledků 

- učíme žáky užívat různé postupy řešení a obhajovaní svého postupu řešení 

- rozvíjíme získané vědomosti a dovednosti při objevování různých variant 

řešení 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení 

- zařazujeme takové úlohy, u kterých žáci mohou použít známé a osvědčené 

postupy řešení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k přesnému vyjadřování myšlenek v logickém sledu, ke 

kultivovanému písemnému a ústnímu projevu 



 218 

- vedeme žáky k matematickému vyjadřování užíváním matematického jazyka 

včetně symboliky 

- učíme žáky pracovat s informacemi, provádět situační náčrty, rozumět údajům 

sestavených do tabulek a grafů, používat různých textů a obrazových 

materiálů  

- rozvíjíme dovednost přesného a estetického rýsování 

- vedeme žáky ke komunikaci při řešení navozeného problému (umět vyjádřit 

své myšlenky, obhájit svůj názor, hodnotit argumentaci jiných) 

- vedeme žáka k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- vytváříme příznivou atmosféru ve třídě a dodává žákům sebedůvěru 

- vedeme žáky k dodržování dohodnutých postupů, k vzájemné spolupráci se 

spolužáky při řešení daného úkolu, k hodnocení vlastních výsledků. 

Kompetence občanské 

- připomínáním významných matematických osobností vedeme žáky 

k přesvědčení o významném postavení matematiky jako vědy ve společnosti 

Kompetence pracovní 

- na úlohách z praxe vedeme žáky k přesvědčení, že matematické vědomosti a 

dovednosti jsou předpokladem pro další vzdělávání a budoucí povolání a mají 

uplatnění v každodenních situacích (míry, váhy, nakupování, cestování a 

volný čas) 

- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k daným úkolům – přesnost a úplné 

dokončení práce 

- vedeme žáky k pečlivé a systematické práci 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti jeho postupu, kterým se snaží dosáhnout výsledku, a o 

správnosti výsledku jako takového. Při poskytování zpětné vazby klademe důraz na 

vhodnou formulaci otázek (zaměření na problém a jeho řešení, na správný postup 

činnosti, nikoliv hodnocení jedince. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen 

svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a hledání rezerv.  

Vycházíme z: 

- úspěšnost v písemném zkoušení (přijímací zkoušky na načisto, krátké 

didaktické testy) 

- samostatná práce žáka (práce v hodině) 

- připravenost na vyučování (domácí příprava) 
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Způsoby  

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.3 Vzdělávací oblast: 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

5.2.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

INFORMATIKA 

Cíl 

Cílem předmětu je, aby žáci dokázali provádět základní manipulace s PC, ovládat 

příslušenství počítače, provést základní nastavení operačního systému, orientovat se 

ve struktuře adresářů pevného disku pracovní stanice i přístupných oblastí serveru, 

jsou schopni ukládat, kopírovat, přesouvat soubory i složky, zvládají základní práci 

s textem a obrázky, vyhledávají informace na Internetu, které dovedou přenést do 

textového editoru a dále upravovat, jsou schopni založit e-mailovou schránku v ní číst 

a odesílat poštu, komunikovat v chatu chápou etické normy při komunikaci, dokáží 

sestavit jednoduchý program. Žáci jsou schopni vytvořit a dále upravit digitální 

fotografii. 

Obsahové vymezení předmětu 

Obsah předmětu tvoří několik celků 

1) Základy ovládání počítače 

2) Operační systém 

3) Práce s jednoduchým grafickým editorem 

4) Práce s internetem, úskalí práce na sociálních sítích 

5) Základy programování 

6) Základy práce v textovém editoru 

7) Tvorba prezentací 

Realizace průřezových témat  

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Kreativita 

Prolínání předmětů 

Lze upravit pro všechny předměty: práce s informacemi, referáty, projektová výuka 

apod. 



 220 

Časové a prostorové vymezení  

1 hodina týdně v 5. a 6. ročníku, na ni navazuje výuka ve volitelném předmětu 

Informatika  

Výuka probíhá v počítačové učebně i v multifunkční učebně.  

Formy výuky 

- vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů 

- dlouhodobé projekty 

Ve výuce využíváme kromě frontálního vyučování metody skupinové a samostatné 

práce 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení a řešení problémů 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností 

využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto 

poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, 

nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci 

učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci 

s technikou 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich 

řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními 

technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také 

k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – 

některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro 

danou technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence pracovní 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech 

se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 

harmonogram apod. 

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací žák se učí hodnotit svoji práci i práci 

ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, 

učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 
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Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW 

pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) tím, že 

je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální 

SW, žáci si chrání své heslo) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 

technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní 

růst 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Východiskem a cílem je zpětná vazba. 

- Zájem žáka o vyučovací předmět, zapojení do vyučovacích aktivit 

- Kvalita plnění zadaných postupů i při praktickém procvičování 

- Úroveň praktických dovedností 

- Úroveň zpracovávaných informací 

- Schopnost prezentace zpracovaných úkolů 

Způsoby 

Klasifikace známkami 1–5, doplněno ústním hodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 

5.2.3.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

INFORMATIKA VOLITELNÁ 

Cíl  

Cílem předmětu je, aby žáci dokázali složitější úpravy textu, vytvářeli vlastní styly 

šablony, zpracovávali složité tabulky, orientovali se v okně tabulkového kalkulátoru, 

dokázali používat vzorce, vytvářet grafy, zvládli vytvořit vlastní stránku – jednoduchý 

web, chápali vnitřní členění programu a dokázali sestavit a odladit program, byli 

schopni vytvořit dokumenty v grafickém editoru, zvládli základní práci v tabulkovém 

editoru Excel, chápali rozdíl mezi bitmapovým a vektorovým grafickým editorem, 

dokázali vytvořit prezentaci, vložit do ní hudbu, animaci, film, zvládali prezentovat 

svoji práci. 

Žáci se učí ovládat fotoaparát a videokameru, práci ve střihových programech a 

převod videí do digitálního formátu. 
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Obsahové vymezení předmětu  

Volitelný předmět informatika navazuje na předmět informatika v 5. a 6. ročníku. Na 

základě základní znalosti rozšiřuje učivo o další tematické celky.  

Obsah: 

1) Textový editor – pokročilé užívání 

2) Tabulkový kalkulátor  

3) Vektorový a bitmapový grafický editor 

4) Digitální fotografie, práce s fotoaparátem 

5) Zpracování a využití informací 

6) Práce s kamerou – natáčení a střih videa 

Realizace průřezových témat  

Osobnostní rozvoj:  

- Kreativita 

Prolínání předmětů 

Lze upravit pro všechny předměty: práce s informacemi, referáty, šablona pro 

laboratorní práce, projektová výuka apod. 

Časové a prostorové vymezení  

1 hodina týdně v 7., 8., 9. ročníku 

Výuka probíhá v počítačové učebně i v multifunkční učebně. 

Formy výuky 

Vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů a dlouhodobých projektů. 

Ve výuce využíváme kromě frontálního vyučování metody skupinové a samostatné 

práce. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení a řešení problémů 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností 

využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto 

poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, 

nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci 

učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci 

s technikou 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich 

řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními 

technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
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- vyučující v roli konzultanta žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také 

k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé 

práce  

 odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla  

Kompetence pracovní 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech 

se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 

harmonogram apod. 

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací žák se, učí hodnotit svoji práci i práci 

ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, 

učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW 

pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) tím, že 

je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální 

SW, žáci si chrání své heslo) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 

technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní 

růst 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Východiskem a cílem je zpětná vazba. 

- Zájem žáka o vyučovací předmět, zapojení do vyučovacích aktivit 

- Kvalita plnění zadaných postupů i při praktickém procvičování 

- Úroveň praktických dovedností 

- Úroveň zpracovávaných informací 

- Schopnost prezentace zpracovaných úkolů 

Způsoby 

Klasifikace známkami 1–5, doplněno ústním hodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 
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5.2.4 Vzdělávací oblast: 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

5.2.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

DĚJEPIS 

Cíl 

 Vzdělávací oblast vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho 

aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, 

aby žáci poznali dějinně, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich 

rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Důležité je zejména 

poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti 

a promítly se do obrazu naší současnosti. 

Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují 

žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k 

poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních 

závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po 

svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy 

jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin v Královéhradeckém kraji. 

Obsahové vymezení 

Učivo je rozděleno do tří základních částí:  

1) pravěk, starověk 

2) středověk 

3) novověk.  

Základem práce je v každé části časová osa. Porovnává vývoj probíhající ve světě a 

u nás. Vývoj je rozdělen do bloků. Každý blok má stanovený základní obsah. Forma 

podání obsahu je pro žáky různá. Pro žáky 6. ročníku má častěji formu souvislejšího 

výkladu, později je to pak především forma soupisu základní faktografie. 

V úvodu je žák seznámen s nejranějšími dějinami planety Země a vývojem člověka. 

Poté přicházejí první civilizace, kde žák pochopí zařazení člověka do lidské 

společnosti a jeho přizpůsobení se jejím pravidlům. Poznává kolébku evropské 

civilizace prostřednictvím řeckých a římských dějin. Poté přicházejí na řadu rané 

české dějiny a dějiny dalších státních útvarů na evropském kontinentě. Žáci 

poznávají kořeny a znaky jednotlivých náboženství, které vedou k častým 

náboženským sporům. Žáci zjišťují, že člověk je už díky svému umu a znalostem 

schopen rozšířit své obzory za hranice Evropy. Dále se žák seznamuje s touhami lidí 

po národním sebeurčení. Do popředí se dostávají lidská práva a ústavy, které 

s sebou přinášejí hlavně francouzská a americká revoluce. Spory o území a 

názorové rozdíly vedou svět k první světové válce. Na závěr se žáci seznámí 

s nejožehavějšími/klíčovými obdobími 20. století, např. vznik nových států, nástup 

nacionálních hnutí, hospodářské krize atd., jež vedou k vypuknutí 2. světové války. 
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Poválečný vývoj žáci poznávají podrobněji, kde na základě zkušeností svých rodičů a 

prarodičů mohou lépe pochopit problémy lidské společnosti. Kulturní směry prolínají 

jednotlivými historickými etapami a žák by tak měl umět docenit a pochopit význam 

tradic, kulturního a historického dědictví. 

Realizace průřezových témat  

Mediální výchova 

Receptivní činnosti: 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (6. roč.) 

- Vnímání autora mediálních sdělení (6. roč.) 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (9. roč.) 

- Fungování a vliv médií ve společnosti (9. roč.) 

Výchova demokratického občana:  

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (6., 9. roč.) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Jsme Evropané (7., 9. roč.) 

Multikulturní výchova: 

- Etnický původ (9. roč.) 

- Princip sociálního smíru a solidarity (9. roč.) 

Prolínání předmětů 

Český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, zeměpis, občanská výchova, fyzika, 

chemie, přírodopis, etická výchova 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v učebně dějepisu, v multifunkční učebně a učebně informatiky. Třída 

je přizpůsobena na skupinové vyučování. 

Časové vymezení 

2 hodiny týdně ve všech ročnících 

Upřednostňované formy 

Výkladové hodiny, samostudium, projekty, párová a týmová práce, práce s tiskem a 

informačními technologiemi, prezentace vlastních názorů v diskuzi, exkurze, řešení 

modelových situací, besedy a klasické vyučovací hodiny 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z různých 

spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního 

národa v kontextu s evropským vývojem 

- prezentací výstupů směřujeme žáky k posouzení vlastní úspěšnosti i 

úspěšnosti ostatních podle typologie osobnosti zařazujeme úkoly přiměřené 

obtížnosti tak, aby jednotliví žáci mohli optimálně rozvíjet své schopnosti 

(vyvážené rozdělení žáků do skupin) 

- zadáváním dlouhodobějších úkolů vedeme žáky k odpovědnosti za své 

výsledky, dodržení jednotného zpracování tématu a obhajobě své práce 

- Kompetence komunikativní 

- využíváním různých metod učení vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci 

- systematickým vedením a usměrňováním korektního vyjadřování žákových 

myšlenek a názorů dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění 

naslouchat druhým 

- směřujeme žáky k výstižnému a logickému vyjadřování například při 

referátech, prezentacích 

Kompetence k řešení problémů 

- motivujeme žáky k navozováním problémových situací a předkládáním 

rozdílných způsobů jejich řešení 

- systematickým vedením těchto situací umožňujeme žákům vyvozovat závěry 

- do výuky zařazujeme širokou škálu vyučovacích metod 

Kompetence pracovní 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky 

k dodržování správných pracovních postupů  

Kompetence občanské 

- řešením konkrétních a navozováním modelových situací: vedeme žáky k 

respektování základních práv a dodržování povinností, k respektování názorů 

ostatních, k odpovědnosti za své chování, k úctě k hodnotám 

- Kompetence sociální a personální 

- vhodnou motivací dbáme, aby se všichni aktivně zapojovali do výchovně 

vzdělávacího procesu 

- dbáme, aby měl každý prostor k sebevyjádření 

- vedeme žáky k vzájemnému respektování oceňováním dílčích úspěchů 

každého z nich 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 
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Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (zaměření na problém, činnost, nikoliv 

hodnocení osoby) – přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. Součástí hodnocení je i 

sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen svoji práci, ale i 

vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Tyto činnosti můžeme rozčlenit do několika oblastí takto: 

- ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu, ale 

patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, popisuje, vysvětluje, 

oznamuje své řešení problému, argumentuje apod.  

- písemné zkoušení  

a) větší souhrnné testy za určité období 

b) menší úkoly prověřující faktografii i souvislosti, vztahy apod.  

- samostatná práce – většinou práce s textem, získávání a třídění informací, 

samostatné poznámky, pátrání, prezentace získaného apod. 

- referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a) výběr informací 

b) přiměřený rozsah 

c) uvést zdroje informací 

d) kvalita přednesu 

e) kvalita písemného zpracování 

- aktivita při vyučování 

- spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění 

zadaných úkolů, samostatnost 

Způsoby 

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením.  

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání  

5.2.4.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Cíl  

Cílem občanské výchovy je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro 

jeho zapojení do života v demokratické společnosti. Tento výchovně vzdělávací 

předmět má za cíl přinášet nové informace a poznatky z každodenního života, 

vychovávat žáka k občanským postojům, k sebepoznání, k diagnostice vlastních 

schopností, k zamyšlení nad osobními cíli. Seznamuje žáky s vývojem společnosti 

a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního 

života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření 
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pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému 

civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná 

demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí 

vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a 

extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti 

mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně 

uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji 

finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i 

při mimořádných událostech.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje 

důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v 

občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v 

minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, 

nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních 

situacích. 

Obsahové vymezení 

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 

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

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

pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních 

situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s 

hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům 

úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje 

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

uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost 

za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní 

vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost 

a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

Základem předmětu občanská výchova jsou tato stěžejní témata:  

6. ročník: Člověk v rytmu času, Domov je tam, kde; Rodinný život, Má vlast, 

Z historie, Miniúvod do lidských práv, Život ve škole, Osobní bezpečí, První pomoc,  

Výchova ke zdraví: Člověk mezi lidmi, Zdraví 

7. ročník: Život mezi lidmi, Člověk a kultura, Přírodní a kulturní bohatství, Majetek 

v našem životě, Řízení společnosti, Svět kolem nás, Lidská práva,  

Výchova ke zdraví: Chování za mimořádných událostí, Výživa 

8. ročník: Osobnost, Psychické projevy a stavy, Člověk v sociálních vztazích, 

Hospodaření, Právní minimum, Základy práva v České republice,  

Výchova ke zdraví: Prevence, Prevence zneužívání návykových látek 
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9. ročník: Občanství aneb kam patřím, kde jsem doma, Občan a právo, Právní 

ochrana, Volba povolání, Hospodaření, Rodina a zákony, Globální svět 

Výchova ke zdraví: Sexuální zdraví, Manipulace 

Realizace průřezových témat  

Osobnostní a sociální výchova  

Sociální rozvoj: 

- Poznávání lidí (6., 8., 9. roč.) 

- Komunikace (6., 7., 8. 9. roč.) 

- Mezilidské vztahy (6., 7., 8., 9. roč.) 

- Kooperace a kompetice (9. roč.) 

Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznání a sebepojetí (6., 8., 9. roč.) 

- Seberegulace a sebeorganizace (6., 7., 8. roč.) 

- Psychohygiena (8., 9. roč.) 

- Rozvoj schopností poznávání (8. roč.) 

Morální rozvoj: 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (6., 8., 9. roč.) 

- Hodnoty, postoje, praktická etika (6., 8. roč.) 

Výchova demokratického občana: 

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (6., 7., 8., 

9. roč.) 

- Občan, občanská společnost a stát (7., 8. roč.) 

- Formy participace občanů v politickém životě (7. roč.) 

- Občanská společnost a škola (6. roč.) 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti: 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (8., 9. roč.) 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (8. roč.) 

- Fungování a vliv médií ve společnosti (6., 7., 9. roč.) 

Multikulturní výchova: 

- Kulturní diference (7. roč.) 

- Princip sociálního smíru a solidarity (9. roč.) 

- Lidské vztahy (7. roč.) 

Environmentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí (7. roč.) 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Evropa a svět nás zajímá (7., 9. roč.) 

- Objevujeme Evropu a svět (7., 8., 9. roč.) 

- Jsme Evropané (7., 8., 9. roč.) 

Prolínání předmětů 

Pracovní činnosti, etická výchova, anglický jazyk, český jazyk, dějepis, přírodopis, 

zeměpis, fyzika 

Prostorové vymezení  

Nejčastěji třída, multifunkční učebna. 

Časová dotace 

1 hodina týdně ve všech ročnících 6. 9., do všech ročníků začleněna vždy některá 

témata Výchova ke zdraví 

Upřednostňované formy 

Výkladové hodiny, samostudium, projekty, párová a týmová práce, práce s tiskem a 

informačními technologiemi, prezentace vlastních názorů v diskuzi, řešení 

modelových situací, besedy. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z různých 

spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního 

národa v kontextu s evropským vývojem 

- prezentací výstupů směřujeme žáky k posouzení vlastní úspěšnosti i 

úspěšnosti ostatních 

- podle typologie osobnosti zařazujeme úkoly přiměřené obtížnosti tak, aby 

jednotliví žáci mohli optimálně rozvíjet své schopnosti (vyvážené rozdělení 

žáků do skupin) 

- zadáváním dlouhodobějších úkolů vedeme žáky k odpovědnosti za své 

výsledky, dodržení jednotného zpracování tématu a obhajobě své práce 

- řešením modelových problémů vedeme žáky k hledání souvislostí mezi 

jednotlivými situacemi  

Kompetence komunikativní 

- využíváním různých metod učení vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci 

- systematickým vedením a usměrňováním korektního vyjadřování žákových 

myšlenek a názorů dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění 

naslouchat druhým 
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- směřujeme žáky k výstižnému a logickému vyjadřování například při 

referátech, prezentacích 

- situováním žáků do role „objektivního posuzovatele“ vedeme žáky k vlastnímu 

sebehodnocení a hodnocení práce ostatních 

Kompetence k řešení problémů 

- motivujeme žáky k navozováním problémových situací a předkládáním 

rozdílných způsobů jejich řešení 

- systematickým vedením těchto situací umožňujeme žákům vyvozovat závěry 

- do výuky zařazujeme širokou škálu vyučovacích metod 

Kompetence pracovní 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky 

k dodržování správných pracovních postupů  

Kompetence občanské 

- řešením konkrétních a navozováním modelových situací: 

- vedeme žáky k respektování základních práv a dodržování povinností 

- vedeme žáky k respektování názorů ostatních  

- vedeme žáky k odpovědnosti za své chování 

- vedeme žáky k úctě k hodnotám 

- poukazujeme na konkrétních příkladech z regionu, z Evropy, ze světa, 

různých oblastí života na ničení přírodních výtvorů a kulturních památek 

Kompetence sociální a personální 

- vhodnou motivací dbáme, aby se všichni aktivně zapojovali do výchovně 

vzdělávacího procesu 

- dbáme, aby měl každý prostor k sebevyjádření 

- vedeme žáky k vzájemnému respektování oceňováním dílčích úspěchů 

každého z nich 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (zaměření na problém, činnost, nikoliv 

hodnocení osoby) – přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  
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Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Tyto činnosti můžeme rozčlenit do několika oblastí takto: 

- aktivní zapojení v hodinách patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák 

vypráví, popisuje, vysvětluje, diskutuje, oznamuje své řešení problému, 

argumentuje apod.  

- písemné zkoušení menší souhrnné testy za určité období 

- samostatná práce – většinou práce s textem, získávání a třídění informací, 

samostatné poznámky, pátrání, prezentace získaného apod. 

- referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a) výběr informací 

b) přiměřený rozsah 

c) uvést zdroje informací 

d) kvalita přednesu 

e) kvalita písemného zpracování 

- spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění 

zadaných úkolů, samostatnost 

Způsoby 

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením.  

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání  

5.2.4.3 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Cíl: 

Cílem etické výchovy je morálně vyzrálý člověk, který se vyznačuje empatií, 

kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením jiných a prosociálními 

formami chování. 

Obsahové vymezení: 

Etická výchova žáka především vede:  

- k navázání a udržování uspokojivých vztahů 

- k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém 

- k tvořivému řešení každodenních problémů 

- k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím 

poznatků z diskuze s druhými 

- ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru 

- k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a 

souvislostí moderního světa 

Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které 

jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé 
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společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a 

vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů 

řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a 

přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní 

představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Vzdělávací obor umožňuje 

zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost – porozumění textům, posouzení 

spolehlivosti a platnosti informací a jejich využití v životě 

Prostorové vymezení:  

Nejčastěji třída, volný prostor ve škole i mimo školu 

Časová dotace:  

1 hodina týdně v 6. 9. ročnících  

Realizace průřezových témat:  

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj: 

- Mezilidské vztahy (6. roč.) 

- Komunikace (6., 7., 8. roč.) 

- Poznávání lidí (6. roč.) 

- Kooperace a kompetice (8. roč.) 

- Mezilidské vztahy (8. roč.) 

Morální rozvoj: 

- Hodnoty, postoje, praktická etika (8. roč.) 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (6. roč.) 

Osobnostní rozvoj: 

- Sebepoznání a sebepojetí (7. roč.) 

- Seberegulace a sebeorganizace (7. roč.) 

- Psychohygiena (7. roč.) 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti:  

- Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (6., 8. roč.) 

  

Prolínání předmětů:  

Občanská výchova, přírodopis, český jazyk 
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Výchovné a vzdělávací strategie:  

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k rozlišování mravného a nemravného jednání 

- rozvíjíme u žáků vědomí o významu pravidel, dbát na jejich dodržování, 

respektovat základní společenské normy, tolerovat jinakosti u příslušníků 

minorit, bránit se předsudkům 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke spolupráci v kolektivu, respektování názorů druhých, 

v diskuzi obhajování vhodným způsobem vlastních názorů 

- posilujeme snahu žáků vytvářet si vlastní žebříček hodnot 

- směřujeme žáky k tomu, aby teoretické poznatky aplikovali na životní situace 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k uvědomování si vlivu dodržování pracovní kázně na kvalitu 

jejich výsledků 

- učíme žáky učit se spolupracovat a společně hodnotit dosažené výsledky 

Kompetence k řešení problémů 

- modelové situace využíváme k řešení problémů ze svého okolí 

- umožňujeme žákům hledat a následně prezentovat možné způsoby řešení 

problémů 

- učíme žáky se rozhodovat a nést zodpovědnost za své rozhodnutí 

Kompetence k učení 

- učíme žáky samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace 

- rozvíjíme dovednost získané informace využívat při prezentaci výsledků práce 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska: 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci, přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen 

svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  

- aktivita a zájem o předmět 

- příprava na vyučovací hodinu 

Způsoby: 

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Žák bude hodnocen v průběhu školního roku i na vysvědčení 

známkou ve škále 1 5. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 
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5.2.5 Vzdělávací oblast: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

5.2.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

FYZIKA 

Cíl  

Vzdělávací oblast vytváří u žáků zájem o zkoumání přírody. Předkládá žákům 

prostředky a metody pro hlubší porozumění fyzikálním zákonitostem a směřuje je k 

tomu, aby žáci sami se zájmem hledali a byli schopni rozeznat a následně využít 

získané znalosti v praktickém životě. Pomáhá žáků v lepší orientaci v běžných 

životních situacích a vede je k zájmu o současné technologie i o touhu hledat a 

chápat historický základ a posléze vývoj fyzikálních zákonitostí. Žáci si na základě 

získaných poznatků dokáží uvědomit možná ohrožení plynoucí z přírodních procesů, 

z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Dokáží rozeznat i skutečnosti, které 

mají vliv na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku. 

U žáků se formuje schopnost logického uvažování o problémech a využívání 

poznatků o fyzikálních jevech a zákonitostech v praktických situacích. Tato oblast 

rovněž výrazně podporuje vytváření otevřeného i kritického myšlení žáků, avšak 

přístupného alternativním názorům. 

Obsahové vymezení  

Učivo je rozděleno do těchto tematických celků:  

1) Látky a tělesa 

2) Pohyb těles 

3) Mechanické vlastnosti tekutin a plynů 

4) Optika a optické přístroje  

5) Energie 

6) Zvukové děje 

7) Elektromagnetické děje a světelné jevy 

8) Jaderná fyzika 

9) Vesmír  

Základem práce je především díky vlastní zkušenosti a na základě prováděných 

experimentálních úloh hledat přírodní zákonitosti a nalézat souvislosti mezi nimi. 

Dokázat je pojmenovat a využít v lidské činnosti. 

V prvním celku se žáci orientují ve vlastnostech látek různého skupenství a to od 

samého počátku především formou vlastního poznávání a na základě vlastní 

zkušenosti. Dále se podrobněji zaměřují na vlastnosti těles, které lze měřit či 

vypočítat – v této fázi jde o úzkou spolupráci v rámci matematiky. Seznámí 

s mezinárodní jednotkovou soustavou SI. 
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Po pochopení základních vlastností těles se žáci zabývají situacemi, při nichž se 

tělesa pohybují, kdy zjišťují údaje o pohybu jako takovém, v další fázi hledají příčiny 

pohybu a tedy rozeznávají různé účinky sil – tyto znalosti a závěry ověřují formou 

laboratorních prací ať už v odborné učebně či v přírodním prostředí. Naučí se 

rozlišovat a najít, kde se v praxi využívají principy jednoduchých strojů. Dokáží je 

použít. 

V celku, který se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, se učí každodenní 

zkušenosti s tímto médiem chápat z fyzikálního hlediska a naopak nové poznatky o 

kapalinách správně aplikovat v praktickém životě – ať už jde o princip hydraulických 

zařízení, či o Archimédův zákon. V další fázi zjistí odlišnost (či shodnost) dějů 

v kapalině a v atmosféře. 

Téma Energie je jedním z nejobsáhlejších. Žáci se přes práci a výkon, které začnou 

rozlišovat a klasifikovat po stránce fyzikální, dostanou až k energii a později i teplu a 

změnám skupenství a naučí se nalézat úzké spojitosti mezi výše zmíněnými oblastmi 

a spojovat nové poznatky s praktickým životem. Uvědomí si význam solární energie 

a nedozírné možnosti jejího využití. Elektrická energie, coby další oblast, odhalí 

žákům podstatu této energie a zákonitosti, které platí při práci s elektrickou energií. 

Při práci s elektrickými obvody žáci získají praktické zkušenosti se zapojováním 

příslušných přístrojů a spotřebičů a ověří si změny parametrů v jednoduchém a 

rozvětveném elektrickém obvodu, a to i v rámci laboratorních prací. Zaměří se i na 

posouzení kladů a záporů při výrobě energie v jednotlivých typech elektráren. 

Jaderná energie dotvoří celek všech typů lidmi využívaných zdrojů energie. Žáci 

dokáží posoudit složitost, náročnost, efektivnost a především ekologický dopad 

všech forem výroby elektrické energie. Seznámí se s jedním z nejvýznamnějších 

fyziků naší historie – A. Einsteinem. 

Celek zvukové děje poodkryje základní poznatky o vzniku a charakteristických 

vlastnostech zvuku a rovněž dovede žáky k pochopení škodlivosti nadměrného hluku 

pro všechny prvky v přírodě. 

Elektromagnetické děje naučí děti zjistit úzkou spojitost mezi elektřinou a 

magnetismem a jejich vzájemné ovlivňování. Pochopí princip elektromagnetu a 

přístrojů využívající jeho funkci, rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem, 

soustavy rozvodných sítí a princip přenosu elektrické energie. Rozliší původce 

elektrického proudu v různých typech médií.  

Světelné jevy a především praktické ověřování vlastností světla a jeho zákonů 

pomůže žákům porozumět oblasti, bez které by existence všech a všeho, tak jak ji 

známe, zanikla. Seznámí se také s přístroji využívajícími světelné jevy a zjistí jejich 

princip. 
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Poznatky o vesmíru uzavřou základní učivo fyziky. Žáci budou schopni posoudit 

velikosti pozemských předmětů vůči rozměrům vesmírným, zařadí Zemi, Slunce, 

Sluneční soustavu a naši galaxii do celého známého vesmíru. Rozeznají vývojová 

stádia hvězd, typy galaxií a budou se orientovat v rozvoji zkoumání vesmíru a 

v přístrojích, které toto poznávání umožňují. 

Průřezová témata: 

Environmentální výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Prolínání předmětů: 

Přírodopis, zeměpis, dějepis, pracovní činnosti, matematika, chemie, dějepis. 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, multifunkční učebně  

Časové vymezení 

Časová dotace včetně disponibilních hodin: po 2 hodinách týdně od 6. do 9. ročníku. 

Upřednostňované formy a metody  

- vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů 

- dlouhodobé projekty 

- do vyučovacích hodin jsou začleňovány demonstrační i frontální pokusy 

- krátkodobé projekty 

- skupinová práce, exkurze 

- laboratorní práce, projekce 

- prezentace samostatných prací a vlastních aktivit žáků.  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- učitel předkládá žákovi rozmanité a různě náročné způsoby získávání a 

upevňování  

 vědomostí 

- vede ho ke schopnosti uvést do souvislostí vhodná témata fyziky 

- naznačuje žákovi cesty ke studiu či průběžnému sledování nových či právě 

probíhajících projektů z oblasti fyziky a vědy a výzkumu obecně 

- motivuje žáka k samostatnému zájmu o rozšiřování “obzoru“ ve větší šíři, než 

jakou mu nabízí běžné pokusy či laboratorní práce, pracuje s nejrůznějšími 

dostupnými materiály s fyzikálním obsahem 

- vkládáním populárních témat podněcuje žákovu ochotu a chuť věnovat se 

vědě i v budoucnosti 
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Kompetence k řešení problémů  

- vhodnými poukazy k fyzikálnímu modelu učí žáka odlišit podstatné od 

nepodstatného, vede žáka k vědomému uplatňování základních logických 

myšlenkových operací 

- vstřícným postojem k odpovědím podporuje žáka v hledání řešení rozmanitými 

cestami a rozšiřuje jeho rejstřík technik, jak se řešení dobrat; cení intuitivní 

přístupy a zásadně nechává žákům pootevřený prostor pro nápad  

Kompetence komunikativní 

- věcným a nezaujatým hodnocením žákovských vstupů a vyjádření vede žáka 

ke korektnímu zacházení s vědeckou informací tak, aby se učil vědeckému 

sdělení elementárně porozumět, popřípadě je nezkresleně tlumočit 

- vhodně volenými ukázkami číselných hodnot a to i na hranici žákovi 

představivosti otevírá mu prostředí vědeckých a technických dat coby 

přitažlivé, zajímavé a hodné diskuse  

- posilováním prvků soustředěné skupinové práce vede žáky k věcné, efektivní 

a neemotivní komunikaci  

Kompetence sociální a personální  

- rozborem chyb v řešení posiluje v žákovi vědomí, že omyl je přirozený 

- využívá celou škálu hodnocení v přátelském prostředí, buduje v žákovi 

schopnost zvládat situace nedostatečnosti, pomáhá mu vnímat rozmanitost a 

odlišnost jako přirozený rys života 

- oceněním schopnosti žáka alespoň elementárně se orientovat v dosud 

neznámém (totiž fyzikálním) myšlenkovém prostředí v něm posiluje hrdost 

nad výsledky vlastního duševního úsilí  

Kompetence občanské 

- nácvikem číselných odhadů a výpočtů vede žáka k návyku osobního ručení za 

vlastní výsledek, postoj a názor; trvalým pobytem v prostředí otázky a 

problému pomáhá žákovi zvykat si na postoj otevřený, nebojácný a tolerantní 

a na umění spíše než „na straně problému“ stát vždy „na straně jeho řešení“ 

Kompetence pracovní  

- umožní žákovi pracovat s nejrůznějšími pomůckami a přístroji v rámci 

laboratorních prací a tím posiluje jeho zručnost 

- dbá na dodržování bezpečnosti při experimentálních pokusech, a tak dbá o 

ochranu zdraví při práci 

- důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních povinností 

vytváří pocit zodpovědnosti 

- zadává a kontroluje dlouhodobější domácí práce a tím připravuje žáky na 

soustavnou práci.  
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Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, kterým se dobírá výsledku o správnosti průběhu 

řešení problémové situace či o správnosti výsledku jako takového. Při poskytování 

zpětné vazby klademe důraz na vhodnou formulaci otázek (zaměření na problém a 

jeho řešení, na správný postup činnosti, nikoliv hodnocení jedince) – vždy dáváme 

přednost pozitivnímu vyjádření. 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a hledání rezerv.  

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Tyto činnosti můžeme rozčlenit do několika oblastí takto: 

- ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání pouček či 

zákonů, ale patří sem ucelené logické ústní projevy, kdy žák rozvíjí, popisuje, 

vysvětluje, předkládá své řešení problému, argumentuje atd.  

- písemné zkoušení  

a) větší souhrnné testy za určité období 

b) menší úkoly prověřující soustavnou práci, pochopení jevu či souvislostí, 

dovednost pracovat s předkládanými fakty a jejich využití při řešení 

praktických problémů atd.  

- samostatná práce – většinou práce s textem či audiem, získávání a třídění 

informací, samostatné poznámky, pátrání, postupné zpracovávání a řešení 

složitějších příkladů; dobrovolná účast ve fyzikálních soutěžích širšího 

rozsahu atd. 

- referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

1) výběr informací 

2) přiměřený rozsah 

3) logické propojení faktů 

4) zjevné porozumění tématu 

5) uvést zdroje informací 

6) kvalita přednesu 

7) kvalita písemného zpracování 

- spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu zejména při LP, spolehlivost 

plnění zadaných úkolů, samostatnost 

- aktivita při vyučování – přístup k předmětu, domácí příprava 

Způsoby: 

Při klasifikaci používá učitel klasifikační stupnici 1 5. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 
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5.2.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

CHEMIE 

Cíl  

Žák poznává přírodu jako systém, chápe důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 

uvědomuje si užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém 

životě, rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentování, 

vytváření a ověřování hypotéz, vyvozuje z nich závěry a umí je interpretovat různou 

formou (písemně, ústně). Důležitou oblastí je učit žáky rozlišovat příčiny chemických 

dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je či ovlivňovat – vše s řešením 

praktických problémů. 

V chemii výuka specificky směřuje k: 

1) podchycení zájmu o obor a jeho rozvíjení (poznávání základních chemických 

pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí 

s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a 

zdůvodňování správného jednání v praktických situacích) 

2) vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat 

vyvozené závěry a získané poznatky a využít je k rozvoji odpovědných 

občanských postojů 

3) získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce 

s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými 

nebezpečnými látkami 

Obsahové vymezení  

Učivo chemie je rozděleno do několika celků, které se svým obsahem dotýkají 

několika chemických oblastí – obecná chemie, anorganická, organická chemie, ale 

také termochemie, biochemie apod.  

Žák má být seznámen pouze se základními jevy, které bude umět uplatnit 

v praktickém životě, vysvětlí jejich příčiny, souvislosti apod. 

Základními tématy jsou: Směsi, Stavba látek, Chemické reakce – důležité pro 

pochopení podstaty dalšího. 

Sloučeniny z oboru organické a anorganické chemie (znát vlastnosti, umět s nimi 

pracovat…) 

Realizace průřezových témat  

Environmentální výchova: 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 
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Osobnostní a sociální výchova 

Morální rozvoj:  

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

Osobnostní rozvoj:  

- Psychohygiena 

Mediální výchova: 

- Tvorba mediálního sdělení 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- Interpretace mediálních sdělení ve vztahu ke skutečnosti 

Prolínání předmětů 

Přírodopis, matematika 

Prostorové vymezení  

Odborná učebna chemie, multifunkční učebna,  

Časové vymezení  

2 hodiny týdně od 8. do 9. ročníku 

Formy výuky: 

- vyučovací hodina doplněná demonstračními pokusy 

- projektové tematické dny 

- referáty 

- laboratorní práce 

- skupinová práce 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení  

- žáci se učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, jevů a 

vlastností 

- učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení  

Kompetence k řešení problému 

- učí se přecházet od smyslového poznání k poznávání založenému na 

pojmech, prvcích, teoriích a modelech a chápat souvislosti a zákonitosti 

přírodních faktů 

- učí se poznatky zobecňovat a aplikovat 

- učí se logickému vyvozování závěrů z přírodovědných zákonů, formulovat 

problém a hledat varianty řešení 

- žák vyvozuje své závěry na základě předchozího poznávání. 
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Kompetence komunikativní  

- učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých 

pozorování a experimentů, žáci vzájemně diskutují o svých výsledcích 

Kompetence občanské 

- vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za 

zachování životního prostředí 

Kompetence pracovní 

- učí se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a 

získaná data vyhodnocovat 

- seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Způsoby: 

Známka v klasifikační stupnici 1 – 5 

Východiska 

Hodnocení vychází z celé škály žákovských dovedností v předmětu.  

- vědomosti prokázané při ústním či písemném zkoušení 

- plnění samostatných úkolů v multifunkční učebně 

- referáty 

- kvalita práce v hodinách (řešení úkolů, plnění dílčích úkolů, pracovní listy 

apod.) 

- splnění zadané samostatné práce v multifunkční učebně na základě daných 

podmínek  

- splnění alespoň jedné laboratorní práce 

- využívání a kombinace poznatků při práci  

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání 

5.2.5.3 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ZEMĚPIS 

Cíl  

Cílem předmětu je, aby žáci účinně pracovali se základními informačními 

geografickými zdroji mapa, text, tabulky, grafy apod. Pochopili vlastní propojenost 

jednotlivých složek přírodní sféry, které zásadně ovlivňují existenci života a lidské 

společnosti na planetě Zemi a rozvoj životního prostředí. Dokázali porovnat odlišnost 

přírodních a společenských objektů, jevů a procesů v různých částech světa, uměli 

určit, co mají skupiny regionů společné, co naopak výjimečné, specifické. 

Obsahové vymezení 

Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně prvouku a vlastivědu.  
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Vyjma regionální problematiky dominuje společensko-politicko-hospodářská složka 

učiva nad učivem o přírodních systémech. Učivo lze rozdělit do několika učebních 

celků a to:  

- vesmír 

- kartografie 

- fyzická geografie 

- regionální geografie se zaměřením na Evropu a Česko 

- sociální geografie 

- ekonomická geografie 

- politická geografie  

Realizace průřezových témat 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti:  

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Multikulturní výchova:  

- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Multikulturalita 

- Princip sociálního smíru a solidarity 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět 

- Jsme Evropané 

Environmentální výchova:  

- Základní podmínky života 

- Ekosystémy 

Prolínání předmětů 

Dějepis, anglický, ruským a německý jazyk, praktické činnosti, občanská výchova, 

přírodopis 

Časové a prostorové vymezení  

1 hodin v 6. ročníku, v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v učebně 

zeměpisu, v multifunkční učebně, v učebně informatiky. 

Formy výuky: 

- Samostatná práce 

- Krátkodobé projekty v hodině 

- Dlouhodobé projekty  
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- Projekce 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Vedle frontálního vyučování, žáci pracují ve skupinách nebo samostatně. Žákům 

jsou, zadáváme pracovní listy, klademe důraz na práci s učebnicí, atlasem.  

Kompetence k učení  

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z hlediska 

důležitosti z různých zdrojů – internet, informační centrum školy  

- žáky učíme pracovat na referátech, projektech a prezentacích. Informace žáci 

obvykle vyhledávají na internetu samostatně 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat v různých typech atlasů, grafů, 

tabulek, aby dokázali získané informace vyhodnocovat 

- učíme je radosti z objevování nových informací 

- prezentujeme výstupy na nástěnkách, tak umožňujeme žákům sledovat 

úspěšnost vlastní i ostatních 

- na internetu žáci využívají online zeměpisné hry 

Kompetence k řešení problémů 

- při řešení problémů vedeme žáky k hledání souvislostí v přírodních sférách a 

lidské  

 společnosti v různých částech světa 

- zařazujeme problémové úlohy z běžných životních situací 

- v praxi uplatňuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech  

- rozvíjíme jejich schopnosti logicky a systematicky uvažovat zadáváním 

problémových úloh 

učíme je položit otázku, to znamená, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledají 

vysvětlení, jsou schopni problému porozumět a na otázku najít správnou 

odpověď 

Kompetence komunikativní 

- využíváme kooperativní metody učení ke spolupráci mezi žáky a vzájemné 

komunikaci zadáváním referátů vedeme žáky k dodržování pravidel 

komunikace a umění naslouchat druhým  

- vedeme žáky k vlastnímu sebehodnocení a hodnocení práce ostatních 

- učíme žáky argumentovat a obhajovat svoji práci své názory 

- skupinovou práci preferujeme především při různých zeměpisných hrách, při 

prezentacích projektů a vytváření plakátů  

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování rozdílu společenských, kulturních a 

náboženských na Zemi  

- vedeme žáky k pochopení, že tyto rozdíly je mohou obohatit ve vlastním životě 
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- vedeme žáky ke sledování, rozebírání a prezentování aktuálních událostí 

publikovaných v hromadných sdělovacích prostředcích  

- seznamujeme žáky v hodinách s aktuálním děním, příčinami a důsledky těchto 

událostí 

- vytváříme zájem o dění v okolí bydliště, v ČR i ve světě a formování názorů na 

toto dění 

Kompetence pracovní 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky 

k dodržování správných pracovních návyků 

- učíme je plnit zadané úkoly 

- žáci sami vytvářejí prezentace na zadané téma 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Nejdůležitějším východiskem je zpětná vazba. Hodnocení vychází z celé škály 

žákovských dovedností v předmětu  

- práce s chybou – příležitost naučit se to lépe 

- práce v hodině aktivita 

- práce s informacemi  

- práce s atlasem 

- práce s textem, tvorba otázek 

- tematické kontrolní práce předem oznámené 

- malé písemné práce  

- dobrovolné referáty  

Způsoby: 

Klasifikace známkou podle klasifikační stupnice 1-5, doplnění ústním slovním 

hodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.5.4 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

PŘÍRODOPIS 

Cíl  

Cílem předmětu je:  

- aby žáci poznávali živou a neživou přírodu kolem nás, porozuměli 

zákonitostem v přírodě a vztahům mezi organismy navzájem i jejich 

prostředím, 

- aby chápali podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností a 

uměli využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního 

prostředí a principů udržitelného rozvoje. 
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Obsahové vymezení  

Svým pojetím navazuje na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

na 1. stupni. V průřezovém tématu Environmentální výchova prolíná vzdělávací 

obsah učiva všemi jeho tematickými okruhy. Žáci se seznamují s nejjednoduššími 

organismy až po ty složitější, rozpoznávají jednotlivé druhy rostlin a živočichů. Dále 

se učí porozumět zákonitostem vývoje člověka, seznamují se se stavbou a funkcí 

lidského těla. Proces poznávání je zakončen studiem naší planety a jevy, které jsou 

pro Zemi charakteristické. 

Obsah předmětu tvoří několik tematických celků. 

- Země a život 

- Nebuněčné a jednobuněčné organismy 

- Mnohobuněčné organismy (houby, rostliny, živočichové) 

- Člověk a výchova ke zdraví, základy genetiky 

- Geologie a paleontologie planety Země 

- Nerosty a horniny 

- Základy etologie Základy ekologie 

V 8. a v 9. ročníku je integrován vzdělávací obsah ze vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví. Je zde zařazeno učivo z tématických celků: Změny v životě člověka a jejich 

reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence, Hodnota a podpora zdraví. 

Realizace průřezových témat 

Kromě environmentální výchovy prolíná učivem především osobnostní a sociální 

výchova.  

Prolínání předmětů 

Občanská výchova, tělesná výchova, estetická výchova, pracovní činnosti, etická 

výchova, anglický jazyk, hudební výchova, dějepis. 

Časové a prostorové vymezení  

2 hodiny týdně v 6., 7., 8., 9. ročníku, z toho v 8. a 9. ročníku je částečně využito 

hodinové dotace k Výchově ke zdraví. 

Výuka probíhá převážně v učebně přírodopisu, dále také v počítačové učebně i 

v multifunkční učebně, popř. v terénu. 

Formy výuky 

- vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů 

- dlouhodobé projekty 

- laboratorní práce 

- besedy 

- vícedenní kurzy 
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- exkurze 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce využíváme kromě frontálního vyučování metody skupinové a samostatné 

práce založené na principech daltonského plánu. 

Zařazujeme praktické procvičování učiva formou laboratorní práce, práce 

s výukovými programy 

Kompetence k učení a řešení problémů 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z různých zdrojů 

– internet, odborná literatura 

- řešením problémů vedeme žáky k hledání souvislostí  

- prezentací výstupů na nástěnkách, ve vitrínách, na www stránkách apod. 

umožňujeme žákům sledovat úspěšnost vlastní i ostatních  

- zařazujeme do výuky různé metody výuky  

- umožňujeme žákům vyvozovat vlastní závěry – především na základě 

získaných dovedností a teoretických znalostí  

Kompetence komunikativní 

- zařazováním práce ve skupinách vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci  

- systematickým vedením a usměrňováním korektního vyjadřování žákových 

myšlenek a názorů dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění 

naslouchat druhým 

- vhodnou motivací dbáme, aby se všichni zapojovali  

Kompetence pracovní 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky 

k dodržování správných pracovních návyků 

- zadáváním dlouhodobějších úkolů, např. herbářování, vedeme žáky 

k využívání získaných dovedností a znalostí 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k vzájemnému respektu 

- zadáváme úkoly přiměřené obtížnosti podle individuálních zvláštností žáků 

Pravidla pro hodnocení  

Východiskem a cílem je zpětná vazba. Hodnocení vyplývá z celé škály žákovských 

znalostí a dovedností v předmětu.  

- zájem žáka o vyučovací předmět, zapojení do vyučovacích aktivit 

- kvalita plnění zadaných postupů, při samostatné práci, při práci ve dvojicích, 

při práci ve skupině 

- výsledky tematických testů 

- výsledky prověrek 
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- úroveň schopnosti pracovat s textem a využívat informační zdroje 

- úroveň zpracování informací 

- schopnost prezentace zpracovaných úkolů  

Způsoby 

Klasifikace známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu, doplněno ústním hodnocením, 

v odůvodněných případech písemné hodnocení. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.6 Vzdělávací oblast: 

UMĚNÍ A KULTURA 

5.2.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Cíl  

Vzdělávací cíle školního vzdělávacího plánu předmětu hudební výchova vycházejí z 

tradiční české hudebnosti, kterou kompetentním způsobem rozvíjejí v kontextu 

současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje 

přirozenou potřebu setkávání s hudbou, obohacuje estetické vnímání a prožívání 

světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem 

žáků směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svůj vkus a rozvíjeli své hudební 

schopnosti, cítění a tvořivost. 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru hudební 

výchova a hudebního oboru, které jsou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Při výuce klademe důraz na upevňování a prohlubování hudebních schopností, 

pěvecké techniky, schopností sluchové analýzy, základní orientace v rytmicko-

melodických strukturách, rozlišování slohotvorných znaků hudby jednotlivých období, 

vnímání souvislostí a přesahů mezi jednotlivými uměleckými obory a diferencované 

vnímání hudebních a mimohudebních obsahů v proudu znějící hudby. 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Rozvoj schopností poznání 

Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Jsme Evropané 

- Objevujeme Evropu a svět 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti:  

- Stavba mediálního sdělení 

Multikulturní výchova:  

- Lidské vztahy 

- Etnický původ  

Časové a organizační vymezení 

2 hodiny v 6. ročníku, 1 hodina v 7. a 8. ročníku 

Prostorové vymezení 

Hodiny hudební výchovy se vyučují zčásti v odborné učebně HV, disponující 

příslušnou audiovizuální technikou, koncertním klavírem. Výchovné koncerty, 

akademie školy a jiné hudební akce jsou provozovány v aule školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence komunikativní 

- výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností 

- směřuje k utváření individuálního vkusu žáka v kontextu objektivních 

estetických měřítek a kulturních vývojových tendencí 

- výuka klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností 

hudebního jazyka 

-  využíváním různých metod učení vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci. 

Kompetence sociální a personální 

- žáci mají prostor pro individuální konzultace s učitelem 

- učitel vede žáky k aktivnímu pěstování hudby (realizuje se formou 

skupinových aktivit), hlubšímu zájmu o obor, zdravému sebevědomí a 

odpovědnosti, přispívá k socializaci jedince ve skupině  

- nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů a estetických  

Kompetence občanské 

- prosazujeme a ukotvujeme tradiční hodnoty evropských kulturních tradic a 

současně podporujeme pluralitu s ohledem na neevropské kontexty 

- učitel pomáhá v zasazování aktuálního kulturního trendu do širších 

historických a filozofických a společenských souvislostí 
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- konkrétní výchovné a vzdělávací strategie respektují aktuální situaci (učitel, 

počet a zaměření žáků, probírané učivo, aktuální problémy…) a budou 

konkretizovány v tematických plánech jednotlivých vyučujících. 

Pravidla pro hodnocení 

Hodnocení vychází z předpokladu, že každý jedinec má svůj osobitý hudební projev, 

kterým vyjadřuje své vnitřní prožitky, předmět respektuje míru talentu, který je 

individuální, a zaměřuje se na individuální pokroky. 

- vztah k předmětu 

- aktivita v hodinách 

- zpěv (sólový, za doprovodu melodického nástroje) 

- zpěv ve skupině 

- doprovod na rytmické nástroje 

- orientace v notovém zápisu 

- zápis not 

- znalost hudebních pojmů 

- vnímavý poslech hudby, rozpoznání skladeb, nástrojů apod. hudební slohy 

- vědomosti ze života hudebních skladatelů 

- vědomosti o hudebních dílech 

- referáty (převážně 8. ročník) 

- vědomosti o hudebních skupinách, zpěvácích (8. ročník) 

- talent a jeho využití 

Způsoby: 

Využití klasifikační stupnice 1 – 5. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.6.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Cíl  

Estetická výchova umožňuje žákům poznávat svůj vnitřní i okolní svět 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího myšlení výtvarného, 

sociálního a konstruktivně kritického.  

Obsahové vymezení  

Estetická výchova je založena na tvůrčích činnostech, tvorbě, vnímání a interpretaci. 

Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 

představivost a fantazii. Estetická výchova se snaží skrze pochopení vlastní 

individuality a individuality ostatních a následnou prácí s nimi a jejich rozvojem o 

estetizaci života žáků a vnímání kulturního potenciálu soudobé společnosti. 
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Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Kreativita 

Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

Mediální výchova 

Produktivní činnosti:  

- Tvorba mediálního sdělení 

Prolínání předmětů 

Přírodopis, pracovní činnosti, matematika 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborné, které svým uspořádáním poskytují 

prostor pro plnohodnotnou výuku.  

Časové vymezení  

2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku, 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku 

Upřednostňované formy 

Vyučovací hodina ve třídě, popř. vycházky do plenéru nebo práce na projektech  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva – samostatná práce, skupinové 

vyučování, kolektivní práce, referáty, práce na projektech a jejich prezentaci.  

Kompetence k řešení problémů 

- zařazujeme širokou škálu vyučovacích metod 

- podporujeme žáky i v případě dílčích neúspěchů, hodnotíme kladně i malé 

pokroky při zdolávání problémových úkolů 

Kompetence komunikativní 

- využíváním různých metod učení vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci  

- systematickým vedením a usměrňováním korektního vyjadřování žákovských 

myšlenek a názorů dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění 

naslouchat druhým 
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Kompetence občanské 

- učíme žáky vážit si své práce a práce druhých 

Kompetence pracovní 

- učíme žáka pracovat podle předem stanovených kritérií, dodržovat zadání 

aktivit a termíny jejich dokončení 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky k 

Dodržování správných pracovních návyků 

Pravidla hodnocení žáků 

Východiska 

Hodnocení vychází z předpokladu, že každý jedinec má svůj osobitý výtvarný projev, 

kterým zachycuje skutečnost a své vnitřní prožitky  

- aktivní přístup žáka k práci 

- materiální příprava na hodinu 

- respektování pokynů učitele a plnění zadaných postupů práce 

- samostatnost při práci 

- výtvarné schopnosti, dovednosti a originalita 

- teoretické znalosti 

Způsoby hodnocení 

známka ve škále 1 – 5 doplněná slovním ústním hodnocením 

Hodnocení druhých 

- pokud žák zpracuje zadaný úkol, stává se odborníkem na tuto oblast a je 

schopen konstruktivního hodnocení 

Sebehodnocení 

- uvědomělý žák je v konečné fázi schopen hodnotit sám sebe nebo se na svém 

hodnocení podílet. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.6.3 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

Cíl  

Užité výtvarné činnosti umožňují žákům poznávat svůj vnitřní i okolní svět 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího myšlení výtvarného, 

sociálního a konstruktivně kritického. 

Obsahové vymezení  

Užité výtvarné činnosti jsou postaveny na tvůrčích činnostech, tvorbě, vnímání a 

interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, 
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prožívání, představivost a fantazii. Užité výtvarné činnosti se snaží skrze pochopení 

vlastní individuality a individuality ostatních a následnou prací s nimi a jejich rozvojem 

o estetizaci života žáků a vnímání kulturního potenciálu soudobé společnosti. 

Přímého kontaktu s uměním využívají užité výtvarné činnosti i návštěvy výstav.  

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně estetické výchovy, případně kmenových učebnách.  

Výuka dále probíhá i mimo budovu školy v terénu, v galerii.  

Časové vymezení 

1 hodina týdně 

Upřednostňované formy: 

Vyučovací hodina ve třídě, popř. vycházky do plenéru nebo práce na projektech 

různé délky trvání. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva – samostatná práce, skupinové 

vyučování, kolektivní práce, referáty, práce na projektech a jejich prezentaci.  

Ve výtvarných činnostech klademe důraz na následující kompetence: 

Kompetence k učení 

- na začátku hodiny zařazuje motivační aktivity 

- klademe otevřené otázky a povzbuzujeme žáky, aby se hodně ptali 

(oceňujeme otázky stejně jako odpovědi) 

- látku prezentujeme a uchopujeme z různých úhlů 

Kompetence k řešení problémů 

- podporujeme žáky i v případě dílčích neúspěchů, hodnotíme kladně i malé 

pokroky při zdolávání problémových úkolů 

Kompetence komunikativní 

- dohlížíme nad dodržováním zásad etiky komunikace 

- do výuky zařazujeme aktivity, které přímo vedou k vhodné argumentaci a 

obhajování svého názoru 

- učíme žáky aktivnímu naslouchání, jež je v hodinách zdaleka nejužívanější 

komunikační dovedností 

- při hodinách zařazujeme verbální i neverbální formy komunikace  

- žáky vedeme k sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků 

Kompetence sociální a personální 

- dostatek času věnujeme na reflexi dokončených aktivit 
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- umožňujeme žákům podílet se na tvorbě estetického prostředí v prostorách 

školy 

Kompetence občanská 

- seznamujeme žáky s kulturním a společenským děním (v našem městě, v ČR 

i ve světě) 

- navštěvujeme galerie, muzea, popř. i komentované prohlídky a komponované 

pořady připravované k jednotlivým výstavám 

- učíme žáky vážit si své práce a práce druhých 

Kompetence pracovní 

- učíme žáka pracovat podle předem stanovených kritérií, dodržovat zadání 

aktivit a termíny jejich dokončení 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití různých materiálů, nástrojů 

Pravidla hodnocení žáků 

Východiska 

Hodnocení vychází z předpokladu, že každý jedinec má svůj osobitý výtvarný projev, 

kterým zachycuje skutečnost a své vnitřní prožitky. 

- aktivní přístup žáka k práci 

- materiální příprava na hodinu 

- respektování příkazů učitele a plnění zadaných postupů práce 

- samostatnost při práci 

- výtvarné schopnosti, dovednosti a originalita 

- teoretické znalosti 

- individuální hodnocení 

Způsoby 

Známkou vycházející z klasifikační stupnice 1 – 5, známka bývá doplněna ústním 

slovním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

5.2.7 Vzdělávací oblast: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

5.2.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cíl 

Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků. 
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Obsahové vymezení 

V hodinách TV se žáci seznamují s významem pohybu pro zdravý způsob života, 

prevencí a korekcí zatížení, s kondičními programy. Dle svých možností si osvojují 

pohybové dovednosti v atletických disciplínách, gymnastice a sportovních hrách. 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Seberegulace a sebeorganizace 

Sociální rozvoj: 

- Mezilidské vztahy 

- Kooperace a kompetice 

- Komunikace  

Morální rozvoj:  

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Environmentální výchova:  

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Prolínání předmětů 

Výchova ke zdraví 

Časové a prostorové vymezení 

Hodiny TV probíhají po ročnících ve skupinách chlapců a dívek 2x 1 hodinu týdně. 

Žáci střídavě využívají tělocvičen školy a vlastního hřiště přímo v areálu školy. 

Pro žáky 7. ročníků (případné zájemce z 8. a 9. tříd) je pravidelně organizován 

lyžařský kurz. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

- podle typologie osobnosti zařazujeme úkoly přiměřené obtížnosti tak, aby 

jednotliví žáci mohli optimálně rozvíjet své schopnosti 

- řešením modelových problémů vedeme žáky k hledání souvislostí mezi 

jednotlivými jevy a rozvíjíme jejich schopnosti logicky a systematicky uvažovat 

zadáváním problémových úkolů 

- umožňujeme prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou 

pohodou 
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Kompetence k řešení problémů 

- zařazujeme širokou škálu vyučovacích metod 

- hodnotíme problém při ovládnutí cviku a pomáháme hledat cesty k odstranění 

Kompetence komunikativní 

- využíváním různých metod učení vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné 

komunikaci  

- systematickým vedením a usměrňováním korektního vyjadřování žákovských 

myšlenek a názorů dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění 

naslouchat druhým 

- vytváříme prostor pro diskusi o taktice družstva 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k vzájemnému respektování oceňováním dílčích úspěchů 

každého z nich 

- podporujeme názor na škodlivost požívání drog a jiných škodlivin 

Kompetence občanské 

- podporujeme dodržování pravidel fair play 

- organizujeme rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

Kompetence pracovní 

- stanovením pravidel a postupů a jejich důslednou kontrolou vedeme žáky k 

dodržování správných pracovních návyků 

- zdůvodňujeme nutnost dodržování pravidel ve sportu i v životě 

Hodnocení 

Způsob hodnocení 

Tělesná výchova je hodnocena známkou. 

Východiska  

Aktivita žáka: žák má zájem o učivo v plném rozsahu, vyvíjí maximální úsilí při rozvoji 

pohybových schopností, osvojování dovedností plní uvědoměle a přesně zadané 

úkoly, cvičí vždy ve cvičebním úboru. 

1) úroveň pohybových dovedností a znalostí vzhledem k individuálním 

možnostem žáka: při sportovních hrách dodržuje pravidla a chová se v duchu 

fair play 

2) zlepšení ukazatelů pohybových dovedností v měřených disciplínách a 

pohybových testech vykazuje zlepšení 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 
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5.2.7.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

SPORTOVNÍ VÝCHOVA 

Cíl 

Rozvoj fyzické zdatnosti žáků 

Obsahové vymezení 

V hodinách SV zdokonalují pohybové dovednosti ve sportovních disciplínách s 

důrazem na prožitek a radost z pohybu. 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznávání 

- Seberegulace 

- Psychohygiena 

Sociální rozvoj:  

- Komunikace 

- Vztahy mezi lidmi 

Prolínání předmětů 

Tělesná výchova a občanská výchova. 

Časové a prostorové vymezení 

Hodiny TV probíhají po ročnících ve skupinách chlapců a dívek 1x 2 hodiny za 

čtrnáct dnů. Žáci střídavě využívají tělocvičen školy a hřiště přímo v areálu školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

- rozvíjíme poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální 

rozvoj 

- umožňujeme prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou 

pohodou 

Kompetence k řešení problémů 

- podporujeme hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

- hodnotíme problém při ovládnutí cviku a pomáháme hledat cesty k odstranění 

Kompetence komunikativní 

- vedeme k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva 

- vytváříme prostor pro diskusi o taktice družstva 
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Kompetence sociální a personální 

- podporujeme dodržování pravidel fair play 

- organizujeme rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

Kompetence občanské 

- podporujeme aktivní sportování 

- podporujeme názor na škodlivost požívání drog a jiných škodlivin 

Kompetence pracovní 

- zdůvodňujeme nutnost dodržování pravidel ve sportu i v životě 

- napomáháme vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání 

cest jejich minimalizace 

Hodnocení 

Způsoby 

Tělesná výchova je hodnocena známkami podle klasifikační stupnice 1 -5. 

Východiska 

- zájem žáka o učivo v plném rozsahu 

- maximální úsilí při rozvoji pohybových schopností, osvojování dovedností 

- uvědomělé a přesně plnění zadaných úkolů 

- vybavenost na výuku – cvičební úbor 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 


