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1.    IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

1.1     NÁZEV  PROGRAMU: ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  PRO  ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

            MOTIVAČNÍ  NÁZEV: „ ŠKOLA  PRO  ZDRAVÝ ŽIVOT “ 

1.2     PŘEDKLADATEL:

            NÁZEV  ŠKOLY: Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

            ADRESA: Balbínova 328, 261 01 Příbram II

            KONTAKTY: tel.: 318 401 151, fax: 318 401 150, www.1zs-pb.cz, e-mail: skola@1zs-pb.cz

            ŘEDITEL  ŠKOLY: Mgr. ROMAN BEHÚN

            KOORDINÁTOR   ŠVP: Mgr. Jiří Hrbek

            PRÁVNÍ  FORMA: příspěvková  organizace (od roku 1992)

            IČ: 42 730 686

            IZO: 600 054 543

1.3     ZŘIZOVATEL: Město  Příbram

            ADRESA, KONTAKTY: Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014
 
1.4     PLATNOST  DOKUMENTU od 1. září 2007 

                                                                                                                                     podpis ředitele školy razítko
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2.    CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

2.1     ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 

Škola patří mezi nejstarší školy v Příbrami, neboť je přímou pokračovatelkou příbramské měšťanské školy pro chlapce, která
byla založena v roce 1888. 

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je úplnou základní školou se všemi třídami 1. – 9. ročníku. Každý ročník je zpravidla
zastoupen třemi třídami. Žáci 1. stupně jsou vyučováni převážně v kmenových učebnách, žáci 2. stupně mají možnost využití odborných
učeben, které jsou přizpůsobené pro výuku určitého předmětu. Využití odborných učeben je však spojeno se stěhováním žáků do jiných
tříd, protože i odborné učebny jsou z kapacitních důvodů využity jako kmenové třídy. Od 1. ročníku mají žáci možnost zvyšovat svoji
tělesnou zdatnost v hodinách tělesné výchovy i zájmových útvarech, ve 4. a 5. ročníku se mohou žáci zapsat do nepovinného předmětu
sportovní výchova a od 6. ročníku je žákům nabízen krom jiných volitelných předmětů volitelný předmět sportovní příprava. Škola
zpracovává individuální vzdělávací učební plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je otevřená žákům se zdravotním
postižením. 

Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Školní družina a školní klub mají vlastní prostory pro svoji činnost.
Školní družina otevírá každý rok 6 – 8 samostatných oddělení, do kterých jsou žáci zařazováni dle věku. Školní klub má charakter
volného členství. Žáci docházející do ŠD i ŠK mají každoročně možnost vybírat si z široké nabídky zájmových útvarů. ŠD i ŠK vytvářejí
celoroční plány činnosti a pracují podle vlastního vzdělávacího programu, který je součástí školního vzdělávacího programu školy. 

Kapacita základní školy: 600 žáků IZO:     114 001 774

Kapacita školní družiny: 270 žáků IZO:     114 001 782

Kapacita školního klubu: 180 žáků IZO:     162 101 651

Kapacita školní jídelny: 950 jídel IZO:     114 001 791
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2.2     UMÍSTĚNÍ ŠKOLY

 Prostorné pavilónové budovy z roku 1987 se nacházejí  v blízkosti  Svaté Hory, na okraji  Příbrami.  Předností  této polohy je
jednak dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i blízkého okolí, dále pak klidné prostředí a dostatek zeleně. 

2.3     VYBAVENÍ  ŠKOLY (materiální, prostorové, technické, hygienické podmínky)

Pavilónové budovy školy jsou prostorné a nabízejí žákům volný pohyb, nestísněný pocit a možnosti k relaxaci. Výuka probíhá ve
25 kmenových učebnách, z nichž některé (z kapacitních důvodů) jsou zároveň i odborné učebny (učebna chemie, přírodopisu, fyziky a
výtvarné výchovy). Dále školy disponuje multimediální učebnou, učebnou informatiky, jazykovou učebnou, keramickou dílnou, dílnou
na praktické činnosti. Škola má dvě tělocvičny s dostatečným zázemím (šatny, sprchy, toalety, pitný režim).  Škola využívá sportovní
hřiště vhodné zejména pro atletické disciplíny. Ve školním roce 2010 – 2011 byla zahájena jeho rekonstrukce. Renovací prošla veškerá
školní hygienická zařízení (umývárny, toalety). Školní jídelna byla zrenovována v měsících červenec – září roku 2007. Školní družina již
nemá pro svoji činnost vhodné oddělené prostory ZŠ. Se stoupajícím počtem žáků školy muselo přistoupit vedení školy k  řešení nastalé
situace a některá oddělení školní družiny umístit do klasických tříd. Škola disponuje standardním materiálním a technickým zázemím.
Žáci,  pedagogové  i rodičovská  veřejnost  mohou  zdarma  využívat  on-line  připojení  k síti  internet,  žáci  a pedagogové  pak  dvě
multimediální  učebny  vybavené moderní  technikou.  Vedení  školy  předpokládá  postupné  doplňování  a vybavování  nejen
multimediálních učeben, ale  také učeben odborných, které jsou využívány především žáky 2.  stupně. Rekonstrukcí prošly odborné
učebny fyziky, chemie a cizích jazyků. Ve školním roce 2008/2009 došlo k dokončení rekonstrukce školní kuchyně výměnou plastových
oken  v jídelně.  Kabinety  1.  i  2.  stupně  jsou  vybavovány  dle  finančních  možností  školy  vyučovacími  pomůckami  a výpočetní
i kancelářskou  technikou  sloužící  žákům i pedagogům.  Ve  školním roce  2009/2010  byla  část  oken  v pavilonu  2.  stupně  nahrazena
plastovými a pro školní rok 2010/2011 byla zavedena teplá voda do tříd v pavilonu 2. stupně. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala
v pavilonu 1. stupně a školní družiny výměna stávajících oken za plastová. V roce 2011/2012 byla dokončena postupná výměna oken i
v pavilonu II.  stupně.  Ve školním roce  2015/2016 byla provedena výměna ležatého potrubí  z kotelny školy do pavilonu II.  stupně.
V tomto školním roce byl zprovozněn docházkový systém žáků, který je propojen s programem Bakaláři a elektronickou třídní knihou.
Ve školním roce 2015/2016 byla vyměněna prosklená stěna u schodiště v pavilonu II. stupně, byly vyměněny vchodové dveře do školních
šaten a vybudována nová vrátnice. Dále byly vyměněny zárubně a dveře do šaten u tělocvičny a kanceláře školy a vchodové dveře do
„velké“  školní  družiny.  Na  konci  školního  roku 2016/2017  a  na začátku školního  roku  2017/2018  byla  opravena  střecha  školních
tělocvičen. Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena postupná výměna podlahové krytiny – lina ve třídách školy. V tomto roce v pěti
třídách v pavilonu II. stupně. 

V době hlavních prázdnin školního roku 2017/2018 bylo vymalováno celkově 10 učeben, v  1 učebně byla malba opravena. Byly
kompletně vymalovány sociální zařízení školy. V srpnu 2018 bylo navázáno na loňskou výměnu podlahových krytin ve třídách školy.
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Bylo vyměněno lino ve 4 třídách. Ve třídách pavilonu 1. tříd a školní družiny byly provedeny i nátěry topných těles. Do dvou
tříd prvního stupně byl zakoupen nový nábytek. Dále byly odstraněny uvolněné – „odfouknuté“ - obkladačky na stěnách ve
školní jídelně v místnost pro mytí černého nádobí a ve skladu zeleniny a nahrazeny novými obkladačkami. 

Ve školním roce 2019/2020 byla opravena podlaha v učebně přírodopisu a vymalováno 6 učeben. Do učebny přírodopisu byl
nakoupen nový školní žákovský nábytek. Velkou rekonstrukcí prošel školní rozhlas. Začátky a konce hodin jsou nyní oznamovány přes
reproduktory ve třídách a na chodbách úryvkem písně. O hlavních prázdninách školního roku 2019/2020 byla zahájena rekonstrukce
školní venkovní učebny – zahrady, která je z více než 50% financována ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Z prostředků zřizovatele školy byla realizována výměna prosklených stěn v šatnách školy a ve vestibulu školy a dále prosklené
stěny u schodiště do tělocvičny školy.

Byl vytvořen stavební projekt na výměnu prosklených stěn v obou tělocvičnách školy, které jsou v nevyhovujícím stavu. Výměna
by měla být provedena v době hlavních prázdnin školního roku 2018/2019.

Od roku 1999 je v provozu nová plynová kotelna.  V červenci a srpnu 2019 byla vyměněna řídící jednotka kotelny.  

Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena rekonstrukce hřiště pod Svatou Horou. Od školního roku 2013/2014 je školní hřiště
zrekonstruováno – běžecký ovál 250m – 4 dráhy, 60m a 100m – 6 drah, dvě doskočiště na skok daleký, sektor na skok vysoký, koulařský
sektor. Uvnitř atletického oválu je na hřišti položen umělý povrch a vyznačeno 9 volejbalových kurtů, hřiště umožňuje i další sportovní
aktivity – basketbal (jedna mobilní konstrukce a jedna pevná konstrukce s basketbalovými koši), tři  hřiště na házenou a hřiště na
kopanou. Mimo atletický ovál jsou ještě další dvě hřiště s umělým povrchem na tenis (+ tenisová zeď) a volejbal. Okolo celého areálu je
vyasfaltována dráha na in-line bruslení. 

Z hlediska materiálně  technického  zabezpečení  výuky za  zmínku stojí  vybudování  dvou učeben výpočetní  techniky  –  jedna
multimediální – dataprojektor, audio, VHS, PC s DVD – pro výuku všech předmětů. Je zřízena počítačová síť po celé škole – třídy,
učebny, kabinety – se stálým připojením k internetu. Jsou vytvořeny www stránky školy, každý pracovník školy má svoji e-mailovou
adresu. Postupně jsou nakupovány výukové programy. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, dvojpylonovými
tabulemi a v některých učebnách je využíváno zařízení ebeam adge. V současnosti je ve třídách školy nainstalováno 7 interaktivních
tabulí a 19 dvojpylonových tabulí, kterými průběžně od školního roku 2013/2014 byly nahrazovány původní tabule Dubno.  Žákovský
nábytek je obměněn za nový.  Byly vybaveny prostory školního klubu, v lednu 2010 vedení školy zakoupilo novou velkou televizi a Wii
Sports hry.  Úpravami prošla před zahájením školního roku 2009/2010 také školní  družina,  ke zvýšení  hygienických podmínek při
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zajišťování pitného režimu byla instalována malá kuchyňská linka s tekoucí teplou vodou a byl zbudován nový úložný systém
pro ukládání aktovek žáků ve školní družině. 

2.4     CHARAKTERISTIKA  PEDAGOGICKÉHO  SBORU (velikost, kvalifikovanost)

Pedagogický sbor je tvořen učiteli a  vychovatelkami školní družiny a školního klubu. V pedagogickém sboru je několik mužů.
V čele školy stojí ředitel a dva zástupci. Výchovný - kariérový poradce získal odborné vzdělání stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Většina členů pedagogického sboru splňuje zákonem stanovené vysokoškolské vzdělání. Pedagogové, kteří nesplňují dle zákona č.
563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů toto vzdělání, si vzdělání doplňují.

2.4.1     Poradní orgány ředitele školy

 Pedagogická rada

 Rada rodičů

 Žákovský parlament

2.4.2     Profil učitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, kterého chceme dosáhnout

 Dodržuje vize a cíle školy, profesionální loajalitu, zastupuje zájmy organizace, ve které je zaměstnán, buduje dobré jméno školy.

 Je odborně zdatný, zná své schopnosti a skutečné možnosti, kvalitně se připravuje na vyučování, odborně se vzdělává.

 Je schopen poskytovat zpětnou vazbu druhým, a také ji sám přijmout.

 Motivuje žáky pro další učení (studium) vzdělávacími a učebními aktivitami.

 Používá učební metody a formy vedoucí k aktivnímu způsobu učení, nabízí žákům různé strategie učení.

 Je schopen spolupracovat a týmově pracovat, poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, respektovat druhé.
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 Chová se kultivovaně a podílí se na vytváření pozitivní pracovní atmosféry a kultury školy.

 Individuálně přistupuje k jednotlivým žákům, hodnotí žáka, nikoli výkon třídy, respektuje jeho identitu.

 Podporuje, udržuje a pozitivně ovlivňuje vztahy s rodiči, zákonnými zástupci žáků, veřejností.

 Je ochoten věnovat čas žákům, rodičům a jejich problémům, které pomáhá řešit sám nebo za pomoci odborníků.

2.5     CHARAKTERISTIKA  ŽÁKŮ  ŠKOLY

Základ tvoří žáci z Příbrami, nejčastěji z okolních městských čtvrtí, ale výjimkou nejsou ani žáci ze vzdálenějších částí Příbrami.
Vzhledem k tomu, že na veřejnosti je škola známá jako sportovní, přicházejí do školy ze vzdálenějších částí města především ti žáci,
kteří se chtějí zaměřit po dobu povinné školní docházky na sport a zdravý životní styl. Školní vzdělávací program nabízí těmto žákům již
ve 4. a 5. ročníku dvě hodiny tělesné výchovy týdně a nepovinný předmět Sportovní výchova, od 6. ročníku pak vedle sportovní profilace
v rámci učebního plánu také možnost specializovat  se na volejbal  v mimoškolní činnosti  (Školní sportovní  klub při  ZŠ pod Svatou
Horou, Příbram, volejbalový oddíl).

Příbramské žáky doplňují žáci z okolních vesnic, kde není základní škola (např. Jablonná, Dubenec, Háje), ale také žáci z menších vesnic
v okolí, kde jsou malotřídní školy (např. Višňová, Pičín, Hluboš). Žáci z málotřídních vesnických škol nastupují obvykle do 6. ročníku. 

V každém školním roce je část žáků zařazena do tříd s větším počtem hodin tělesné výchovy. Kromě této velké skupiny je však
v ZŠ ještě skupina žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Reedukace žáků se specifickými poruchami učení a chování bývá
zpravidla  organizována na 1.  a  2.  stupni  formou tříd  individuální  péče  /TIP/.  Nápravné pedagogické působení  může  probíhat  ve 
skupinách jednu hodinu týdně pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga. Po konzultaci s  rodiči mohou v těchto odděleních
pracovat  i  žáci,  kteří  mají  obtíže  ve  výchovně  –  vzdělávacím  procesu,  ale  zatím  nebyli  Pedagogicko-psychologickou  poradnou
diagnostikováni. Po sledování školním speciálním pedagogem bylo rodičům doporučeno vyšetření dítěte v PPP nebo byly pedagogům
doporučeny vhodné metody a postupy při práci s těmito žáky.

             V předchozích školních letech pracovali někteří žáci školy s dopomocí asistenta pedagoga (cca 2 – 4 žáci).

2.5.1     Profil žáka Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, kterého chceme dosáhnout
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2.5.1.1     Na konci 5.ročníku se žák

 adekvátně chová ve společnosti (i ke svému zdraví)

 pracuje s informacemi na odpovídající úrovni

 využívá dle svých možností výpočetní techniku

 aktivně přistupuje k učení i zájmové činnosti

 dokáže vyjádřit svůj názor

 komunikuje přiměřeně věku v českém jazyce

 pracuje ve skupině i samostatně

 dokáže hodnotit sebe i spolužáky 

 vybírá si z nabídky činností vhodnou činnost, kterou dále rozvíjí svoje schopnosti a vlohy (včetně činnosti zájmové)

2.5.1.2     Na konci  9.ročníku je žák

 přiměřeně věku charakterově vyspělý jedinec se všeobecným přehledem a znalostmi, který aktivně přistupuje k životu

 jazykově vybaven pro komunikaci v českém i vybraném cizím jazyce

 tělesně zdatný, případně specializovaný na konkrétní sport dle zaměření školy

 připravený na samostatnou i týmovou práci

 schopný poskytnout zpětnou vazbu druhým, a také ji sám přijmout

 schopen přijmout odpovědnost za své chování a činy

 vybaven představou o dalším směřování svého vzdělávání (studia) a specializaci svých zájmů
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2.6     DLOUHODOBÉ  PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

   Projekt „PROČ SE NUDIT …?“ zaměřený na rozšiřování mimoškolních aktivit pro žáky s důrazem na primární prevenci
nežádoucích jevů. Od školního roku 2003/2004 probíhá projekt „Proč se nudit?,“ na který od školního roku 2004/2005 navazují
i samostatné projekty školní družiny jako například „Zdravé a spokojené dítě ve školní družině“. Projekt je zaměřený prioritně na
nabídku zájmových i netradičních aktivit a spolupráci rodina – škola (včetně víkendových a odpoledních akcí).

   Škola úzce spolupracuje s volejbalovými oddíly prostřednictvím Školního sportovního klubu (ŠSK) při Základní škole pod
Svatou  Horou,  Příbram.  Sportovně  nadaní  žáci  mají  možnost  aktivně  se  věnovat  volejbalu.  Nejlepší  žáci  jsou  vybíráni  do
reprezentačních družstev kraje i republiky. Žáci a žákyně školy se pravidelně umísťují na předních místech v turnajích – Český
pohár a Mistrovství ČR ve volejbale.

Spolupráce s holandským městem Hoorn, které je partnerským městem Příbrami, je zaměřena na poznávání kamarádů z cizí
země prostřednictvím dopisování. Zatím nepředpokládá vzájemné návštěvy dětí, ale klade důraz na motivaci žáků pro výuku cizího
jazyka.

   Od školního roku 2006/2007 škola předkládá 4 – 6 ročních projektů, které navazují na výchovně vzdělávací činnost školy.
Projekty  jsou zaměřeny jednak na podporu profilace  školy,  jednak rozšiřují  více  do hloubky možnosti  vzdělávacích  předmětů
a průřezových témat nebo nabídku zájmové činnosti,  ale zaměřují se také na oblast sociálně patologických jevů. Předpokladem
realizace těchto projektů je získání finanční dotace z města, kraje nebo jiných zdrojů.

Od školního roku 2008/2009 se škola spolupodílela se společností Erudis, o.p.s. na realizaci projektu “Internetové kluby při ZŠ
registrační číslo projektu „CZ.1.07/1.1.06/01.0085“.

Od února 2010 do června 2012 na škole probíhal projekt OP VK 1.1 – „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“ a projekt OP VK 1.3 - „Další
vzdělávání  pedagogických  pracovníků  základních  a  mateřských  škol  zřizovaných  městem  Příbram“  Operačního  programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oba projekty byly spolufinancovány z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Škola spolupracuje se společností SCIO na projektu Eskalátor. Je zapojena do evropského projektu Ovoce do škol. 
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Ve školním roce 2010/2011 vstoupila škola do projektu Peníze do škol. Tento projekt byl ve školním roce 2012/2013
ukončen závěrečnou monitorovací zprávou s výsledkem naplnění monitorovacích indikátorů na 100%.

Od školního roku 2014/2015 je škola zapojena v projektu Erasmus +. Nosným tématem projektu je „České zvyky a tradice“.
Projekt bude ukončen v roce 2017.

Škola realizovala od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2019 projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ jako partner
s finančním příspěvkem. Díky financím z tohoto projektu ve škole působili školní psycholog a dva školní asistenti.

Škola realizovala od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem
„Šablony pro ZŠ“. Finance z tohoto projektu byly použity také na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické
gramotnosti  a  jazykové gramotnosti  –  anglický jazyk.  Dále  z prostředků tohoto projektu byly  financovány dvě pozice  školních
asistentů.

Ve školním roce 2018/2019 byl ukončen dvouletý projekt, který škola realizovala ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy. Projekt
se jmenoval „Co v učebnicích nebylo“.

V květnu 2019 byla podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tentokrát s  názvem
„Šablony II ZŠ pod Svatou Horou, Příbram“. Škola by měla získat finanční prostředky na financování pozice školního psychologa a
dále prostředky na nákup mobilních elektronických zařízení – iPadů. Dále by z tohoto projektu měly být financovány exkurze žáků
v rámci výuky a také projektové dny ve škole i mimo školu pro školní družinu a školní klub. Díky financím z  tohoto projektu budou
uskutečněny aktivity – sdílení dobré praxe mezi partnerskými školami – školní družiny. Projekt je plánován na dva školní roky.

Zřizovatel školy podal projektovou žádost k projektu projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami II“. Tento
projekt přinese škole možnost financovat dvě pozice školních asistentů, obě na 0,5 úvazku. Realizace projektu je plánována na tři
školní roky.
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2.7     SPOLUPRÁCE  S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

   Školská rada byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. Má 6 členů – 2 zástupce rodičů žáků, 2 zástupce MěÚ Příbram a 2
zástupce  z řad  pedagogů  školy.   Školská rada  se  schází  zpravidla  2  –  3  x  ročně  a  podílí  se  na správě  školy  popsané  ve  výše
zmiňovaném školském zákoně.

Ve škole působí Rada rodičů, ve které má každá třída svého zástupce. Schází se zpravidla 3 x ročně na půdě školy, obvykle před
zahájením rodičovských schůzek, kde je vedením školy informována o školních aktivitách, které dále tlumočí ostatním rodičům ve
třídách při třídních schůzkách. Rada rodičů svým hlasováním určuje finanční podporu školním i mimoškolním činnostem žáků
školy.

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků prokazatelně informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách
nebo formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.

        Škola má uzavřenu smlouvu o vzájemném partnerství a spolupráci s MŠ Kličkova vila, Příbram. Tato spolupráce se rozvíjí
prostřednictvím pořádání společných akcí, zájmové činnosti, vzájemnými návštěvami a úzkou spoluprací mezi vedením obou škol. 

   Škola spolupracuje s některými školskými poradenskými zařízeními – Pedagogicko - psychologickou poradnou v Příbrami,
Střediskem výchovné péče v Příbrami, ZŠ a MŠ Pod Šachtami, Speciálně-pedagogickým centrem v Praze, K-centrem Příbram.   

   V rámci ročních i celoškolních projektů spolupracuje škola s regionálními institucemi s Q – klubem Příbram, Knihovnou Jana
Drdy, Divadlem Příbram, Plaveckou školou v Příbrami, Hornickým muzeem apod.   

   ŠIVC (Školní informační a vzdělávací  centrum) nabízí  dlouhodobě kurzy pro širokou veřejnost.  Kurzy jsou otevírány na
základě dostatečného zájmu veřejnosti, nejen rodičovské. V rámci ŠIVC probíhají také vzdělávací akce pro pedagogy z Příbrami
a okolí.

Informovanost široké veřejnosti o akcích pořádaných školou pomáhají udržovat i některá místní média (Příbramský deník,
Periskop, Kahan, televize Fonka) a propojení prostřednictvím internetové sítě.
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2.8 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Voleni zástupci třídních kolektivů se scházejí zpravidla jedenkrát měsíčně a podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského
parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.
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3.     CHARAKTERISTIKA  ŠVP

ŠVP „Škola pro zdravý život“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který mimo jiné

obsahuje:

a) očekávané výstupy a 

b) minimální doporučenou úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

3.1 ZAMĚŘENÍ  ŠKOLY

Pojetí školního vzdělávacího programu

Motivační název školního vzdělávacího programu je „Škola pro zdravý život“. Školní vzdělávací program vychází z koncepce
vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a
promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má
vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný, radostný a zdravý život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a
podporuje k aktivnímu učení se. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální
dovednosti.

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby
pěti vzdělávacích priorit:

1. Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání směřující k všestrannému rozvoji každého žáka.

2. Pokračovat  v  tradici  sportovních  –  volejbalových  tříd.  Sportovní  profilaci  školy  vnímat  také  z  pohledu  školní  preventivní

strategie. 

3. Sladit potřeby žáků s reálnými podmínkami a tradicemi školy.

4. Udržovat a dále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery školy. 

5. Podporovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s SPU, SVP, ZPŽ, nadaní) a pečovat o ně.
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   3.2   VÝCHOVNÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE 

(Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i
mimo ni.)

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných
na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a
připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělání, pokračuje v
základním a středním vzdělání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na
konci základního vzdělání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro
celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu
a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utvoření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které
se postupně propojují a vytvářejí  předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností  na úrovni
klíčových kompetencí.

V  etapě  základního  vzdělání  jsou  za  klíčové  považovány:  kompetence  k  učení;  kompetence  k  řešení  problémů;  kompetence
komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.
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KK1
-

KOMPETENCE K UČENÍ
=

vést žáky k zodpovědnosti za své
vzdělávání, umožnit žákům osvojit

si strategii učení a motivovat je
pro celoživotní učení

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní
učení.

 Vedeme  sebe,  žáky  a  rodiče  k  tomu,  že  důležitější  jsou  získané  dovednosti  a  znalosti,  než  známka  na
vysvědčení.

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl  učení a posilujeme pozitivní vztah k
učení.

 Podporujeme samostatnost a tvořivost.

 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.

 Učíme žáky používat metody „time managementu“ a „selfmanagementu“.

 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.

 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.

 Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.

 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.

 Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení.

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

 Učíme práci s chybou.

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
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KK2
-

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

=
vést žáky k tvořivému myšlení a
logickému uvažování při řešení
problémových situací a přijetí

zodpovědnosti za svá rozhodnutí

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“).

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.

 Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.

 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

 Při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu „brainstorming“.

 V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet.

 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole
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KK3
-

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

=
vést  žáky  k  naslouchání  a
vyjadřování  vlastního  názoru,  k
odpovídající, všestranné a účinné
komunikaci  s druhými  lidmi,
vrstevníky

 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v
informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

 Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa.

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.

 Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.

  Podporujeme kritiku a sebekritiku.

 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace
apod.).

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.

 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.

 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu
akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.

 Učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.

 Učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“.

 Jdeme  příkladem –  „profesionálním“ přístupem ke  komunikaci  s  žáky,  rodiči,  zaměstnanci  školy  a  širší
veřejnosti,.  sami  otevřeně komunikujeme na „kulturní  úrovni“,  své  názory opíráme o logické argumenty,
netolerujeme  pomluvy,  nezdvořilost  a  „zákulisní“  jednání,.  pozitivně  svoji  školu  a  učitelskou  profesi
prezentujeme na veřejnosti
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KK4
-

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

=
vést  žáky  k  rozvíjení  schopnosti
spolupracovat  a  žít  mezi  lidmi,
pracovat  v týmu,  rozumět  sám
sobě  i  druhým,  respektovat  a
hodnotit práci vlastní a druhých

 Minimalizujeme  používání  frontální  metody  výuky,  podporujeme  skupinovou  výuku  a  kooperativní
vyučování.

 Podporujeme  „inkluzi“  („začlenění“)  -  volíme  formy práce,  které  pojímají  různorodý  kolektiv  třídy  jako
mozaiku  vzájemně se  doplňujících  kvalit,  umožňujících  vzájemnou inspiraci  a  učení  s  cílem dosahování
osobního maxima každého člena třídního kolektivu.

  Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů
týmu. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).

 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami
podíleli.

   Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků  školy, respektujeme práci,  roli, povinnosti i  odpovědnost  ostatních, nedělíme
       sbor  na první  a druhý  stupeň,  upřednostňujeme   zájmy školy, zájmy  žáků a oprávněné  zájmy rodičů před 
       svými  osobními   zájmy,  pomáháme   svým  spolupracovníkům,  učíme  se  od  nich,  vyměňujeme  si  s  nimi
       zkušenosti
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KK5
-

KOMPETENCE OBČANSKÉ
=

vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si
své  povinnosti,  uplatňující   svá
práva    a   respektující      práva
druhých,
- jako  osobnosti  zodpovědné za
svůj  život,  své  zdraví   a za své
životní prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné
a    ochotné     účinně        pomoci
v různých situacích

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.

 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.

 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.

 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.

 V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní
formy chování žáků.

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie.

 Rozumně  a  zodpovědně  využíváme  dostupných  prostředků  výchovných  opatření  –  s  ohledem  na  jejich
účinnost.

 Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme.

 Jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele.

 Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti.

 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“.

 Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).

 V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.

 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní,  sportovní,  rekreační apod.) jako protipól nežádoucím
sociálně patologickým jevům.

 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

 Jdeme  příkladem –  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  plníme  příkladně  své  povinnosti,
respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole,
chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám
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KK6
-

KOMPETENCE PRACOVNÍ
=

vést  žáky k pozitivnímu vztahu k
práci,  naučit  žáky  používat  při
práci vhodné materiály, nástroje a
technologie,  naučit  žáky  chránit
své  zdraví  při  práci,  pomoci
žákům při volbě jejich budoucího
povolání

 Vedeme  žáky  k  pozitivnímu  vztahu  k  práci.  Žádnou  prací  netrestáme.  Kvalitně  odvedenou  práci  vždy
pochválíme.

 Při  výuce  vytváříme  podnětné  a  tvořivé  pracovní  prostředí.  Měníme  pracovní  podmínky,  žáky  vedeme
k adaptaci na nové pracovní podmínky.

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel,  ochraně zdraví a k plnění  svých povinností  a
závazků.

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia..

 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).

 Jdeme příkladem  –  příkladně  si  plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …)
 dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese,  svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky,     
 rodiči i  širší veřejností.

3.3     PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE
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Poradenské  služby  zajišťuje  ve  škole  výchovná  poradkyně,  speciální  pedagog,  metodik  prevence,  třídní  učitelé  a  další
pedagogičtí pracovníci. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy a sestavuje Program pedagogicko - psychologického
poradenství, který předkládá každoročně vedení školy. Jde o koncepci poradenských služeb školy, která obsahuje seznam poradenských
pracovníků školy, konzultační hodiny, náplň a formy poradenské činnosti, spolupráci a kontakty s dalšími poradenskými zařízeními.  

Díky zapojení školy do výzev vyhlašovaných MŠMT a díky projektům zřizovatele mohly být ve škole zřízeny pozice školního
psychologa na 1,0 úvazku a dvou školních asistentů, oba na 0,5 úvazku.

Zaměření poradenských služeb:

 poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,

 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,

 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a

pedagogických pracovníků,

 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,

 kariérové poradenství, volba školy,

 poradenství  při  integraci  žáka se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  včetně  žáků z  odlišného kulturního prostředí  a  žáků se

sociálním znevýhodněním,

 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

 metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,

 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.

Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.
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Kariérové poradenství

Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedení školy
zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků
vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce.

Psychologická péče

Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je o konzultaci a podporu v
obtížných  psychosociálních  situacích.  Výchovná  poradkyně  školy  pomáhá  s  řešením  konfliktů  mezi  žáky,  podporuje  optimální
komunikaci  mezi  rodiči,  učiteli  a  žáky.  Podporuje  rozvoj  pozitivních  vztahů a  řešení  konfliktů  v  rámci  třídy.  Nabízí  individuální
pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti,  vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje
konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává
informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

3.4   PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodik  prevence  vytváří  ve  spolupráci  s  pedagogickým  týmem  „Minimální  preventivní  program“  pro  daný  školní  rok.
Koordinuje  jeho  realizaci.  Prevence  probíhá  i  v  rámci  výuky  jednotlivých  vzdělávacích  oblastí  i  při  realizaci  průřezových  témat.
Metodik a výchovná poradkyně jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů a kurátory pro děti a mládež a sdruženími
poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varováních signálech koordinuje postup
výchovná  poradkyně,  svolává  setkání  s  rodiči,  konzultace  s  žáky  a  nabízí  podporu  a  poradenství.  Škola  spolupracuje  s  dalšími
organizacemi v oblasti prevence rizikového chování, využívá vybrané programy. Do oblasti prevence jsou zapojeni žáci prostřednictvím
žákovské samosprávy.

Mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá

Velká peče je věnována preventivním programům. Součástí  školního plánovaní je Minimální preventivní program a program
EVVO. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky (Policie ČR, Městská policie Příbram) na organizaci seminářů pro žáky od
nejnižších tříd 1. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, vedeni školy zejména s třídními učiteli, ale i
široka nabídka programů pro volny čas.
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Prevence rizikového chování na škole je dána těmito body:

+ včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu

+ zaměřit se na problémové a sociálně hendikepované děti

+ během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků

+ sledovat program i mimoškolních aktivit děti ve volném čase

+ spolupracovat s rodiči

+ prohloubit další vzděláváni pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování

+ spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence rizikového chování jevů (přednášky, besedy), u Policie  České republiky

domlouvat a absolvovat besedy pro žáky 1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy

+ na 1. stupni spolupracuje školní metodik prevence nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkami školní družiny

+ na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů a

vychovatelů ve školním klubu

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE 
(Zpracováno dle vyhlášky 72/2005 Sb., novelizováno předpisem 197/2016 Sb. S platností od 1. 9. 2016)

Školní  poradenské pracoviště  zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. V poradenském pracovišti  působí
školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Poradenské služby se poskytují bezplatně. 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
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c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové  poradenství  spojující  vzdělávací,  informační  a  poradenskou  podporu  k  vhodné  volbě  vzdělávací  cesty  a  pozdějšímu
profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání
kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

VYMEZENÍ ROZSAHU ČINNOSTÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 Standardní činnosti výchovného poradce

I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi 
zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné 
kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
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c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících 
kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České 
republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto 
středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto 
žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. 
stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských 
služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 
9 školského zákona.

II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
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e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních 
vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým
pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o 
možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 Standardní činnosti školního metodika prevence

I. Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního 
zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 
dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné 
podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a 
problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci 
žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
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7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového
chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími
odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového 
chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence 
rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná 
opatření.

II. Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a 
formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní 
správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, 
institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a 
školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů 
prevence.

III. Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich
zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků 
a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
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3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a
preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 Standardní činnosti školního psychologa

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární 
prevence.

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

I. Diagnostika a depistáž

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.

3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.

4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.

5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při 
sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.

2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního 
vzdělávacího plánu a vedení.

3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.

4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.

6. Kariérové poradenství u žáků.
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7. Techniky a hygiena učení pro žáky.

8. Skupinová a komunitní práce s žáky.

9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.

13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.

14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

III. Metodická práce a vzdělávací činnost

1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Metodická pomoc třídním učitelům.

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.

5. Účast na pracovních poradách školy.

6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních 
učitelů.

7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími 
zařízeními.

8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.

10. Prezentační a informační činnost.

11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
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3.5     ZABEZPEČENÍ  VÝUKY  ŽÁKŮ  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI

Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Za výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídá
výchovná poradkyně, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů, kterých se týká zabezpečení této výuky. 

Výchovná poradkyně na základě odborného posudku poradenského pracoviště koordinuje přípravu, průběh tvorby, realizaci a
vyhodnocení plánů pedagogické podpory (PLPP) a sestavení a pozdější naplňování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) jednotlivých
žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Informuje jednotlivé třídní učitele, případně další kolegy, o rozsahu individuální péče a
potřebách  žáka.  Při  sestavování  IVP  spolupracuje  úzce  se  speciálním  pedagogem  a  zákonnými  zástupci  žáků,   Pedagogicko
psychologickou poradnou v Příbrami.   

U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce zajišťuje škola asistenta pedagoga, popřípadě školního asistenta.

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PŘEDMĚTŮ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PÉČE (PSPP)  

Účelem podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat
srovnatelných  výsledků  ve  vzdělávání,  předměty  speciálněpedagogické  péče  mohou  zajistit  kompenzaci  obtíží  žáka,  přispět  ke
kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. 

Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO.

Pokud je předmět speciálněpedagogické péče nebo podpora domácí přípravy žáků doporučován jako forma další péče o žáka ve
škole, jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované jako „nápravy“), zaměřené
například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci specifických poruch učení (učitel s kvalifikací pro
práci se žáky se SVP). 

Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických funkcí, rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k
rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. (zajišťuje speciální pedagog, psycholog) či k zajištění logopedické
péče (speciální pedagog-logoped) a v těchto případech nemá předmět speciálněpedagogické péče povahu povinné vyučovací hodiny ve
smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin stanoveného pro
jednotlivé ročníky příslušným rámcovým vzdělávacím programem. 

Z toho důvodu není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy.
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3.6     ZABEZPEČENÍ  VÝUKY  ŽÁKŮ  MIMOŘÁDNĚ  NADANÝCH

Škola  vyhledává  a  rozvíjí  talent  a  mimořádné  nadání  žáků.  Při  zjišťování  mimořádného  nadání  žáků  spolupracuje
s poradenským pracovištěm (např. PPP Příbram) a na základě závěrů a doporučení odborného vyšetření sestavuje výchovný poradce
společně s pedagogy IVP, který se realizuje dle platné právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku
na základě komisionální zkoušky.  

V rámci výuky může být zařazována diferencovaná práce podle nadání žáka. Pro nadaného žáka daný učitel připravuje a zadává
školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. 

Výuka  cizího  jazyka  a  sportovních  her  na  2.  stupni  probíhá  v diferencovaných  skupinách  podle  úrovně  dovedností  žáka
s možností přestupu mezi skupinami.  

Všem žákům je od 4. ročníku  nabídnut nepovinný předmět „Sportovní výchova“ s dotací 1 hodina týdně. Tento navštěvují po
vyjádření svého souhlasu a souhlasu zákonných zástupců. Dále potom na základě zájmu žáků, zájmu zákonných zástupců, doporučení
vyučujících tělesné výchovy, trenérů volejbalového oddílu jsou žáci zařazováni ředitelem školy od 6. ročníku do sportovní třídy. V
učebním plánu tyto třídy mají v 6.,  8. a 9. ročníku 2 hodiny,  v 7. ročníku 3 hodiny sportovní přípravy týdně – volitelný předmět.
Naplnění obsahové stránky učebních osnov tělesné výchovy – sportovní přípravy ŠVP probíhá ve sportovní třídě na základě požadavků
Českého  volejbalového  svazu  a  dohody  ZŠ  se  sportovním  volejbalovým  oddílem,  jehož  trenéři  spolu  s  určenými  pedagogy  ZŠ
zodpovídají za naplnění učebních osnov ŠVP, za zdraví a bezpečnost žáků a za koordinaci pohybové zátěže žáků v době výuky a v době
„mimoškolních“  (odpoledních)  tréninků  ve  sportovním oddíle.  Ve sportovních  třídách  se  žáci  po absolvování  všeobecné  sportovní
průpravy postupně více specializují na vybranou kolektivní míčovou hru (volejbal). Zavedení sportovní třídy umožňuje škole efektivněji
(a  „ekonomičtěji“)  využívat  vlastní  sportovní  zázemí.  Pohybově  nadaným žákům umožňuje  rychleji  dosahovat  lepších  sportovních
výsledků ve vybrané sportovní  disciplíně a výrazně usnadňuje i  integraci  žáků do „sportovního života“ města Příbramě.  Zařazení
pohybově nadaných žáků do společné třídy v ročníku mj. usnadňuje škole i žákovi lépe řešit případné studijní problémy zapříčiněné
žákovou absencí ve škole z důvodu jeho účasti ve sportovních soutěžích, soustředěních aj.

V poslední době se nám nedaří získávat sportovně nadané žáky z jiných škol do našich sportovních tříd. To nás vedlo k tomu,
abychom se pokusili vytvořit systém nejenom vyhledávání a podpory žáků sportovních tříd, ale také jejich sledování od zařazení do
sportovních tříd do konce školní docházky na naší škole. Celý systém vyhledávání a podpory žáků je popsán v  příloze ŠVP - „Výběr
žáků“. Od 4. a 5. ročníku.nabízíme nepovinný předmět „Sportovní výchova“ všem žákům. . Dále potom na základě zájmu žáků, zájmu
zákonných zástupců, doporučení vyučujících tělesné výchovy, trenérů volejbalového oddílu jsou žáci zařazováni ředitelem školy od 6.
ročníku do sportovní třídy.
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3.7     PRŮŘEZOVÁ  TÉMATA (PT)

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se tak nedílnou součástí současného
základního vzdělávání.

PT 1 – Osobnostní a sociální výchova  (OSV)
Tematické okruhy (TO):
 
OSV           Osobnostní rozvoj 
       1    Rozvoj schopností a poznávání
       2    Sebepoznání a sebepojetí
       3    Seberegulace a sebeorganizace
       4    Psychohygiena
       5    Kreativita

OSV           Sociální rozvoj 
       6    Poznávání lidí
       7   Mezilidské vztahy
       8   Komunikace
       9   Kooperace a kompetice

OSV           Morální rozvoj 
       10   Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
       11   Hodnoty, postoje, praktická etika

PT 2 – Výchova demokratického občana  (VDO)

Tematické okruhy (TO): 

VDO  1    Občanská společnost a škola
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VDO  2    Občan, občanská společnost a stát
VDO  3    Formy participace občanů v politickém životě
VDO  4    Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

PT 3 – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

Tematické okruhy (TO): 

VMEGS  1    Evropa a svět nás zajímá
VMEGS  2   Objevujeme Evropu a svět
VMEGS  3    Jsme Evropané

PT 4 – Multikulturní výchova  (MkV)

Tematické okruhy (TO):

MkV  1    Kulturní diference
MkV  2    Lidské vztahy
MKV  3    Etnický původ
MkV  4    Multikulturalita
MkV  5    Princip sociálního smíru a solidarity

PT 5 – Environmentální výchova  (EV)
Tematické okruhy (TO):

EV  1   Ekosystémy
EV  2   Základní podmínky života
EV  3   Lidské aktivity a problémy životního prostředí
EV  4   Vztah člověka k prostředí

PT 6 – Mediální výchova  (MdV)

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

Tematické okruhy (TO): 

MdV  1   Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MdV  2   Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MdV  3   Stavba mediálních sdělení
MdV  4   Vnímání autora mediálních sdělení
MdV  5   Fungování a vliv médií ve společnosti
MdV  6   Tvorba mediálního sdělení
MdV  7   Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A  SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

 učitelé  podporují tvořivost,  originalitu,  tvůrčí  činnost  s možností  prezentovat  svoji  práci  (výstavy,
tisk,olympiády, soutěže, projekty)

 podporují také individuální pokrok dítěte, snaží se pozitivně ovlivnit jeho další rozvoj dle jeho možností a
schopností

 žáci jsou vedeni k vyjádření svých pocitů a názorů, k poskytování i přijímání zpětné vazby, která napomáhá
dalšímu rozvoji žákovy osobnosti

 očekávané  výstupy  osobnostně  sociální  výchovy  jsou  na  1.stupni  podporovány  v předmětu  Dramatická
výchova, na 2.stupni prostřednictvím předmětu Občanská výchova, Výchova ke zdraví, projektů a volitelných
předmětů, důraz je kladen na práci třídního učitele

 učíme žáky vystupovat jak v roli organizátorů, tak v roli organizovaných (př.:aktivity v rámci třídy, školy,
projekty, soutěže, týdenní pobyty, kurzy)

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO

OBČANA

 žáci prezentují své práce, myšlenky a názory na konkrétní téma odpovídající formou, jsou vedeni k obhajobě
svého názoru, řešení apod. 

 starší žáci jsou důsledně vedeni k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a chování ve škole i mimo ni
 vedení školy se pravidelně setkává se zástupci jednotlivých tříd (žákovský parlament), kde mají zástupci žáků

možnost řešit vzniklé problémy, vznášet připomínky, přicházet s nápady 
 školní  preventivní  program klade důraz na předcházení  nežádoucím závislostem nabídkou pestré zájmové

činnosti a spolupráci rodina – škola – družina (klub)
 učitelé vedou žáky k dodržování práv, povinností a pravidel stanovených školou i společností

VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A

GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

 žáci  poznávají  regionální  kulturu,  historii,   ve  vyšších  ročnících  se  seznamují  též  s kulturou  a  historií
evropskou a světovou  

 žáci především 2.stupně jsou vedeni k zpracovávání  informací v širších souvislostech (globální výchova –
země Evropy, světa), jejich propojování a vyhodnocování 

 učitelé vedou žáky k ochraně prostředí v okolí školy, svého domova i  regionu
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 zprostředkovávají  žákům poznatky z evropských a světových kultur,  života cizích zemí,  seznamují  je se
státními i evropskými  institucemi a jejich významem (významné osobnosti, objevy, dílo, události…) 

 žáci získávají a dále zpracovávají globální informace o světě z dostupných médií a komunikačních zdrojů,
včetně internetu

 cílem učitelů především cizích jazyků je pomáhat žákům navazovat kontakty s vrstevníky v jiných zemích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
 žáci jsou seznamování s různými kulturami a jejich zvláštnostmi prostřednictvím například literatury, filmu,

internetu, osobní zkušenosti, vedeni k toleranci k odlišnostem
 snažíme se s žáky navazovat vztahy s vrstevníky z jiných zemí (dopisování, projekty apod.)
 škola je otevřená žákům z jiných zemí, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům zdravotně

postiženým, dle potřeby jsou vytvářeny individuální vzdělávací plány  
 všichni  se  snaží  zabezpečovat  školní  klima  umožňující  vzájemnou  spolupráci  a  toleranci  k  příslušníkům

různých minorit, odstraňovat stereotypy a předsudky
 učitelé vedou žáky k respektování individuálních rozdílů mezi žáky, toleranci k jakékoli odlišnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

 v hodinách je využívána za příznivého počasí učebna v přírodě
 pomocí třídních i celoškolních projektů se žáci učí ekologickému chování (př.: Den Země, třídění školního

odpadu, sběr papíru, hliníku)
 prostřednictvím  obsahu  a  náplně  kurzů  a  pobytů  v přírodě  učíme  žáky  chovat  se  v přírodě  dle  pravidel

směřujících k trvale udržitelnému rozvoji  
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
 žáci jsou vedeni ke schopnosti rozlišit věrohodné zdroje informací, porovnávat je, vyvozovat vlastní závěry,

názory
 učitelé i žáci využívají nejrůznější média k získávání potřebných informací
 škola vydává školní časopis (žurnalistický kroužek), kde jsou prezentovány práce žáků

Průřezová  témata  jsou  nedílnou  součástí  základního  vzdělávání.  Všechny  tematické  okruhy  jsou  postupně  začleňovány  do
vzdělávání žáků jak na 1. stupni, tak na 2. stupni základní školy. Nejčastěji je využívána forma integrace průřezových témat a jejich
tematických okruhů do vyučovacích předmětů. Jednotlivé tematické okruhy jsou vhodně včleňovány do obsahu předmětů, doplňují
nebo rozšiřují jejich obsah a umožňují též propojení vzdělávacích obsahů v rámci projektů. 

Tabulka výchovných a vzdělávacích strategií  každého vyučovacího předmětu obsahuje výčet  průřezových témat začleněných
v daném vyučovacím předmětu. Osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů pak obsahují informaci o zařazeném tematickém okruhu
(nebo okruzích)daného průřezového tématu.  

3.7.1     ZAČLENĚNÍ  PRŮŘEZOVÝCH  TÉMAT (PT)

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí
základního  vzdělávání.  Tématické  okruhy  průřezových  témat  procházejí  napříč  vzdělávacími  oblastmi  a  umožňují  propojení
vzdělávacích  oborů.  Abychom  této  možnosti  využili  co  možná  nejlépe,  nevytváříme  pro  průřezová  témata  samostatné  vyučovací
předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat
znalosti  a  dovednosti  z  různých  vzdělávacích  oborů.  Zařazení  jednotlivých  tématických  okruhů  průřezových  témat  je  uvedeno
v tabulkách (viz níže) a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů.

1. Osobnostní a sociální výchova

2. Výchova demokratického občana

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4. Multikulturní výchova

5. Environmentální výchova

6. Mediální výchova
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1.   Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Tématické okruhy
1.stupeň 2. stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj  schopnosti
poznávání (OSV 1) Vých, ČJ, Vých, ČJ. Vých, ČJ,AJ Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ,

Vých,

ČJ,AJ,NJ
Vých, ČJ,

Sebepoznávání  a
sebepojetí (OSV 2)

Prv Prv Prv,AJ Př, VkZ, VkO VkO Př, VkO

Seberegulace  a
sebeorganizace (OSV .3)

Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ,AJ Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ,
VkO, Vých,

ČJ,
VkO, Vých,
ČJ,AJ,NJ

Vých, ČJ,,
Ch,AJ

Psychohygiena (OSV 4) Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ,AJ
VkZ, Vých,

ČJ,AJ
Vých, ČJ,

Př, Ch, Vých,
ČJ,

Ch. Vých,
ČJ,

Kreativita (OSV 5) Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, Vých, ČJ, M, vých vých Čj, vých Čj, vých
SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Poznávání lidí (OSV 6) Čj, VkO,

AJ,NJ
Čj, VkO,AJ

Mezilidské  vztahy  (OSV

7)
Komunikace (OSV 8) INF, ČJ, INF, ČJ, INF, ČJ, AJ,NJ

Kooperace  a  kompetice
(OSV 9)

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení  problémů  a
rozhodovací  dovednosti
(OSV 10)
Hodnoty,  postoje,
praktická etika (OSV 11)
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2.  Výchova demokratického občana (VDO)

Tématické okruhy
1.stupeň 2.stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Občanská  společnost  a
škola (VDO 1)

Prv Prv VkO

Občan,  společnost,  stát
(VDO 2)

Vl VkO VkO

Formy  participace
občanů  v politickém
životě (VDO 3)

VkO VkO

Principy demokracie jako
formy  vlády  a  způsobu
rozhodování (VDO 4)

D D D, VkO D

3.   Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

Tématické okruhy
1.stupeň 2.stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Evropa  a  svět  nás
zajímá (VMEGS 1)

AJ Vl,AJ Z AJ,NJ AJ

Objevujeme  Evropu  a
svět (VMEGS 2)

Vl,AJ D D, Z AJ,NJ AJ,NJ

Jsme  Evropané
(VMEGS 3)

Vl M D VkO

4.   Multikulturní výchova (MkV)

Tématické okruhy
1.stupeň 2.stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturní  diference
(MkV 1)

ČJ ČJ Prv, ČJ ČJ,AJ ČJ,AJ ČJ D. ČJ.AJ ČJ ČJ

Lidské vztahy (MkV 2) ČJ ČJ ČJ,AJ ČJ,AJ ČJ,AJ VkZ, ČJ ČJ ČJ ČJ

Etnický původ (MkV 3) D D
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Multikulturalita  (MkV

4)
ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ,AJ AJ, ČJ AJ,NJ,ČJ AJ,NJ, ČJ

AJ,NJ,

ČJ

Princip  sociálního
smíru  a  solidarity
(MkV 5) 

VkO D D

5.    Environmentální výchova (EV)

Tematické okruhy
1.stupeň 2.stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ekosystémy (EV 1) Přv Z, Př Př Ch

Základní podmínky
života (EV 2)

Prv Vl Z, Př,AJ Př Ch,, F Př, Ch

Lidské aktivity a
problémy (EV 3)

Vl Př F, Ch F, Z, Př, Ch

Vztah člověka
k prostředí (EV 4)

Ch Ch

6.   Mediální výchova (MdV)

Tematické okruhy
1.stupeň 2.stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kritické čtení a

vnímání mediálního
sdělení (MdV 1)

Čj INF ČJ,AJ M Čj

Interpretace vztahu
mediálního sdělení a

reality (MdV 2)
INF ČJ

Stavba mediálního ČJ ČJ Čj
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sdělení (MdV 3)
Vnímání autora

mediálního sdělení
(MdV 4)

ČJ ČJ ČJ ČJ Čj

Fungování a vliv médií
ve společnosti (MdV 5)

VkZ VkO VkO

Tvorba mediálního
sdělení (MdV 6)

Čj, INF INF INF

Práce v realizačním
týmu (MdV 7)

pro pro pro pro pro pro pro pro pro

Vysvětlivky: vých – obsaženo ve výchovách, pro - projekt
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3.5 ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

3.5.1 ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ – „JE TU ŠKOLNÍ DRUŽINA, TAK PROČ SE NUDIT“

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU
HOROU, PŘÍBRAM

BALBÍNOVA 328

                                                                                                                   261 01 Příbram II

                   S úpravami k 1. 9. 2015                       

V Příbrami dne 1. září 2007 razítko: ředitel školy
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Školní družina
Identifikační údaje

Školní družina je součástí Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Ředitel školy: Mgr. Roman Behún

Vedoucí vychovatelka: Lada Podzimková

Kontakty: +420 318 40 11 55, e-mail: lada.podzimkova@1zs-pb.cz

Charakteristika zařízení

Školní družina se nachází ve dvou patrech budovy školy v pavilonu 1. tříd. Má devět oddělení. Sociální zařízení jsou žákům k dispozici na obou

patrech. Ke své činnosti využívá i další prostory školy – tělocvičnu, PC učebnu, kuchyňku, dětské hřiště a sportovní areál v blízkosti školy. Děti

se stravují ve školní jídelně, která se nachází v budově školy. Každý den je zajištěn pitný režim.

Konkrétní cíle vzdělávání

Nabídkou  všech  zájmových  činností  všestranně rozvíjíme  osobnost  každého  jednotlivce.  Výběr  a  délku  činností  volíme  s  ohledem  na

individuální potřeby a zájmy žáků. Formou besed podporujeme u žáků zájem o dění kolem nás. Vhodným prolínáním všech zájmových činností

vedeme žáky ke vzájemné spolupráci, pomoci a toleranci, k upevňování kladných vztahů v kolektivu.

Upevňováním hygienických návyků, dodržováním pitného režimu, otužováním, pobytem venku v okolí školy, vytvářením estetického prostředí

ve všech prostorách školní družiny a dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu ve

školní družině.
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Délka a časový plán vzdělávání

Provoz školní družiny je zajištěn každý den ráno od 6.15 do 7.40 hodin, odpoledne do 16.30 hodin. V případě zájmu minimálně 10 žáků

zajišťujeme provoz školní družiny i v době vedlejších prázdnin nebo vyhlášení ředitelského volna, a to nepřetržitě od 7.00 do15.00 hodin.

Formy vzdělávání

a) pravidelná

Realizuje  činnost  zájmových  útvarů přihlášených  žáků,  každodenní  činnost  ve  školní  družině a  v  zájmových  útvarech  zřizovaných  školní

družinou (zejména flétna a dechová cvičení, výtvarný kroužek, pilates, včelařský kroužek, rybářský kroužek, sportovní kroužky, floorbal).

b) příležitostná

Zahrnuje vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činnost, především sportovní a společenské celo-družinové akce, výstavy prací a výrobků

žáků, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a další zájemci.

c) spontánní

Ve školní družině jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního režimu oddělení (například hry v ranní družině, odpolední klidové  činnosti a

aktivity při pobytu na dětském hřišti, na hřišti) a jsou pro přihlášené žáky.

Obsah vzdělávání

Představuje  konkrétní  podobu  rozpracování  dané  formy  zájmového  vzdělávání.  Navazuje  na  vzdělávací  oblasti  převzaté  z  Rámcového

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy.

Obsahuje tyto oblasti:
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Člověk a jeho svět

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Umění a kultura

Školní vzdělávací program školní družiny je rozšířen o oblast sebevzdělávací, zejména formou didaktických her, hlavolamů, doplňovaček, kvízů,

křížovek, smyslových her, prací s knihou, s časopisem, odbornou literaturou apod.

Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Školní družina je schopna tyto žáky integrovat a adekvátně s nimi pracovat.

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Školní družina je určena žákům od 1. do 5. tříd, vykonává  činnost ve dnech školního vyučování, a v případě zájmu minimálně 10 dětí i  o

vedlejších školních prázdninách a ve dnech ředitelského volna.

Organizuje zájmové činnosti jen pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě vyplněné přihlášky do školní družiny a dle kapacity školní družiny. Zápis do školní družiny se koná

vždy první den nového školního roku. Žáci se mohou přihlásit i během školního roku podle kapacitních podmínek.

Ukončit  docházku ve školní družině je možné na základě písemné odhlášky zákonných zástupců žáka.  V případě opakovaného porušování

Vnitřního řádu školní družiny lze žáka ze družiny vyloučit.
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Popis materiálních podmínek

Všechna oddělení školní družiny jsou dobře materiálně vybavena (hry, hračky, pomůcky, AV technika, PC). Oddělení jsou vkusně zařízena,

výzdoba v oddělení je aktuálně obměňována.

Popis ekonomických podmínek

Příspěvek  na  částečnou  úhradu  neinvestičních  nákladů  ŠD činí  100,-  Kč  měsíčně.  Platba  se  provádí  převodem na  účet  školy,  popřípadě

v kanceláři školy hotově. Tento poplatek se platí následovně: září – prosinec = 400,-Kč termín splatnosti do konce září; leden – červen = 600,-Kč

termín splatnosti do konce ledna příslušného školního roku, popřípadě celý školní rok = 1000,- Kč termín splatnosti do konce září. O výjimkách

v úhradě poplatku rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

Popis personálních podmínek

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání s praxí v oboru. Průběžně se dále

profesně vzdělávají. Každá vychovatelka má vysokou míru empatie, dovede projevovat vřelý vztah k žákům, umí  řídit širokou škálu různých

zájmových aktivit přiměřených věku účastníků. Dokáže vybranými aktivitami v žácích vzbuzovat zájem, podporovat jejich sebevědomí a rozvíjet

pozitivní stránky osobnosti. Zná bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti.

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Žáci jsou při nástupu do školní družiny poučeni o bezpečnosti a chování ve všech prostorách školy využívaných školní družinou (herny, společná

chodba, WC, školní jídelna, školní cvičná kuchyňka, PC učebna, dětské hřiště, sportovní areál). Pro činnost školní družiny platí provozní řády

pracoven.

Bezpečnost žáků při přechodu ze tříd po skončení vyučování do školní družiny nebo ze školní družiny do zájmových kroužků pořádaných školou

je zajištěna osobním předáváním žáků mezi třídními učiteli, vedoucími kroužků a vychovatelkami.
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Spolupráce s rodiči

Školní družina spolupracuje s rodiči na akcích pořádaných školou, zve rodiče na celo-družinové akce a soutěže dle celoročního plánu.

Rodiče mají možnost kontaktovat se s vychovatelkami během konzultačních hodin nebo kdykoli po domluvě.

Zájmové kroužky

Škola nabízí volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti asi 20 kroužků se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, dramatickým.

Šikovné ruce tvoříme z různých materiálů

Počítačový seznamujeme se s ovládáním počítačů a počítačových programů 

Florbal hrajeme florbal

Výtvarný  malujeme, kreslíme, drátkujeme, tisk a experimenty s materiály, pomáháme s výzdobou školy, stříháme, lepíme, šijeme ...

Logopedie pomáháme žákům s logopedickými potížemi

Keramický tvoříme z keramické hlíny 

Včelařský seznamujeme se s chovem včel, máme vlastní školní včelstva

Rybářský učíme se základům rybolovu, připravujeme se na soutěže v rybářských dovednostech

Volejbal hrajeme volejbal

Anglický jazyk seznamujeme se se základy cizího jazyka

Pilates cvičíme a relaxujeme na velkých míčích a s velkými míči
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3.5.2          ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ – „JE TU ŠKOLNÍ KLUB, TAK PROČ SE NUDIT“

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU
HOROU, PŘÍBRAM

BALBÍNOVA 328

                                                                                                                   261 01 Příbram II
    Se změnami k 1. 9. 2017

                       

V Příbrami dne 1. září 2007 razítko: ředitel školy
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Školní klub
Identifikační údaje

Školní klub je součástí Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Ředitel školy: Mgr. Roman Behún

Vedoucí vychovatelka: Lada Podzimková

Kontakty: +420 318 40 11 94, e-mail: lada.podzimkova@1zs-pb.cz

Charakteristika zařízení

Školní klub se nachází v přízemí budovy školy v pavilonu 1. tříd. Využívá místnost školního klubu a další místnost vyhrazenou pro činnost ŠK.

Sociální  zařízení  je  žákům k dispozici  na patře.  Ke své  činnosti  využívá i  další  prostory školy – tělocvičnu, PC učebnu a sportovní  areál

v blízkosti školy. Žáci se stravují ve školní jídelně, která se nachází v budově školy. Každý den je zajištěn pitný režim.

Konkrétní cíle vzdělávání

Nabídkou  všech  zájmových  činností  všestranně rozvíjíme  osobnost  každého  jednotlivce.  Výběr  a  délku  činností  volíme  s  ohledem  na

individuální potřeby a zájmy žáků. Formou besed podporujeme u žáků zájem o dění kolem nás. Vhodným prolínáním všech zájmových činností

vedeme žáky ke vzájemné spolupráci, pomoci a toleranci, k upevňování kladných vztahů v kolektivu.

Upevňováním hygienických návyků, dodržováním pitného režimu, otužováním, pobytem venku v okolí školy, vytvářením estetického prostředí

ve všech prostorách školního klubu a dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu ve

školním klubu.
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Délka a časový plán vzdělávání

Provoz školního klubu je zajištěn každý den ráno od 6.15 do 7.40 hodin, odpoledne do 16.30 hodin. V případě zájmu minimálně 10 žáků

zajišťujeme provoz školního klubu i v době vedlejších prázdnin nebo vyhlášení ředitelského volna, a to nepřetržitě od 7.00 do15.00 hodin.

Formy vzdělávání

a) pravidelná

Realizuje  činnost zájmových útvarů přihlášených žáků, každodenní  činnost ve školním klubu a v zájmových útvarech zřizovaných školním

klubem (zejména keramický kroužek, včelařský kroužek, rybářský kroužek, sportovní kroužky, floorbal, …).

b) příležitostná

Zahrnuje vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činnost, především sportovní a společenské celo-klubové akce, výstavy prací a výrobků

žáků, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a další zájemci.

c) spontánní

Ve školním klubu jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního režimu (například hry v ranním klubu, odpolední klidové činnosti a aktivity při

pobytu v tělocvičně a na hřišti) a jsou pro přihlášené žáky.

Obsah vzdělávání

Představuje  konkrétní  podobu  rozpracování  dané  formy  zájmového  vzdělávání.  Navazuje  na  vzdělávací  oblasti  převzaté  z  Rámcového

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy.

Obsahuje tyto oblasti:

Člověk a jeho svět
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Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Umění a kultura

Školní vzdělávací  program školního klubu je rozšířen o oblast  sebevzdělávací,  zejména formou didaktických her,  hlavolamů, doplňovaček,

kvízů, křížovek, smyslových her, prací s knihou, s časopisem, odbornou literaturou apod.

Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Školní klub je schopen tyto žáky integrovat a adekvátně s nimi pracovat.

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Školní klub je určen žákům od 5. do 9. tříd, kteří nejsou přihlášení do školní družiny. Vykonává  činnost ve dnech školního vyučování, a v

případě zájmu minimálně 10 dětí i o vedlejších školních prázdninách a ve dnech ředitelského volna.

Organizuje zájmové činnosti jen pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Žáci jsou do školního klubu přijati na základě vyplněné přihlášky do školního klubu. Zápis do školního klubu se koná vždy první den nového

školního roku. Žáci se mohou přihlásit i během školního roku.

Ukončit docházku ve školním klubu je možné na základě písemné odhlášky zákonných zástupců žáka. V případě opakovaného porušování řádu

školního klubu lze žáka z klubu vyloučit.

Popis materiálních podmínek

Místnosti využívané školním klubem jsou dobře materiálně vybaveny (televize, vii sport, pomůcky, AV technika, PC, kulečník, stolní tenis).

Místnosti jsou vkusně zařízeny, výzdoba je aktuálně obměňována.
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Popis ekonomických podmínek

Příspěvek  na  částečnou  úhradu  neinvestičních  nákladů  ŠK činí  100,-  Kč  měsíčně.  Platba  se  provádí  převodem na  účet  školy,  popřípadě

v kanceláři školy hotově. Tento poplatek se platí následovně: září – prosinec = 400,-Kč termín splatnosti do konce září; leden – červen = 600,-Kč

termín splatnosti do konce ledna příslušného školního roku, popřípadě celý školní rok = 1000,- Kč termín splatnosti do konce září. O výjimkách

v úhradě poplatku rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

Popis personálních podmínek

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Vychovatelky mají pedagogické vzdělání s praxí v oboru nebo si vzdělání doplňují.

Průběžně se dále profesně vzdělávají. Vychovatelky mají vysokou míru empatie, dovedou projevovat vřelý vztah k žákům, umí  řídit širokou

škálu  různých  zájmových  aktivit  přiměřených  věku  účastníků.  Dokáží  vybranými  aktivitami  v  žácích  vzbuzovat  zájem,  podporovat  jejich

sebevědomí a rozvíjet pozitivní stránky osobnosti. Znají bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti.

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Žáci  jsou při  nástupu do školního klubu poučeni o bezpečnosti  a chování  ve všech prostorách školy využívaných školním klubem (herny,

společná chodba, WC, školní jídelna, PC učebna, sportovní areál). Pro činnost školního klubu platí provozní řády pracoven.

Bezpečnost žáků při přechodu ze tříd po skončení vyučování do školního klubu nebo ze školního klubu do zájmových kroužků pořádaných

školou je individuální.

Spolupráce s rodiči

Školní klub spolupracuje s rodiči na akcích pořádaných školou, zve rodiče na celo-klubové akce a soutěže dle celoročního plánu.

Rodiče mají možnost kontaktovat se s vychovatelkami během konzultačních hodin nebo kdykoli po domluvě.
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Zájmové kroužky

Škola nabízí volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti asi 20 kroužků se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, dramatickým.

Šikovné ruce tvoříme z různých materiálů

Počítačový seznamujeme se s ovládáním počítačů a počítačových programů 

Florbal hrajeme florbal

Keramika tvoříme z keramické hlíny 

Včelařský seznamujeme se s chovem včel, máme vlastní školní včelstva

Rybářský učíme se základům rybolovu, připravujeme se na soutěže v rybářských dovednostech

Volejbal hrajeme volejbal

Francouzština učíme se základům cizího jazyka

Šachový učíme se hrát šachy

Taneční rozvíjíme kulturní pohybové aktivity
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4.    UČEBNÍ PLÁN

     Učební plán 1.stupeň ZŠ

ŠVP učební plány 
1.st. ZŠ

4.2       Učební plán 2.stupeň ZŠ

ŠVP učební plány 
2.st ZŠ

 

4.3  Poznámky k Učebním plánům

Ve vyučovacím předmětu Přírodopis je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Přírodopis je
zařazený samostatně v  8.ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.
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4.3.1  Preferované školní akce

Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ pravidelné školní akce:

1. - 5. ročník           Zotavovací pobyt      5 – 14 dní              

4. – 5. ročník          Zimní sportovní zotavovací pobyt                      5 - 10 dní               

4. – 5. ročník          Letní sportovní zotavovací pobyt                       5 - 10 dní               

7. ročník                 Lyžařský výcvikový zájezd                                  5 – 7 dní

6., 8. a 9. ročník     Zimní sportovní zotavovací pobyt                       5 - 10 dní               

6. – 7. ročník           Letní sportovní zotavovací pobyt                       5 – 10 dní              

6. – 9. ročník           Zotavovací pobyt                                                  5 – 14 dní              

1. - 9. ročník            Ochrana člověka za mimořádných situací        6 hodin       -            Témata týkající se ochrany člověka za mimořádných  
                                                                                                                                                  událostí jsou probírána v  rozsahu    minimálně šesti 
                                                                                                                                                  hodin v   každém ročníku   přiměřeně   k    věku dětí 
                                                                                                                                                  (zásady první pomoci, nebezpečí živelných pohrom,
                                                                                                                                                   varovné   signály,   úkryty,   evakuační     zavazadla,  
                                                                                                                                                   tísňové    volání,      účinky    nebezpečných     látek,  
                                                                                                                                                   bezpečnost silničního provozu).

1. stupeň          Plavání                                                                                                             základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v 
                                                                                                                                                                celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin

nespecifikováno      Program protidrogové prevence a prevence rizikového chování            nespecifikováno
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Součástí  vzdělávacího programu jsou i  všechny ostatní (výchovně  vzdělávací,  kulturní,  sportovní  aj.)  akce,  které jsou aktuálně
zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy.
Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity
organizované školou (školní družinou a školním klubem).
  

4.4     Organizace výuky

Základní vyučovací  jednotkou je  vyučovací  hodina (45 min).  Rozvrh hodin v týdnu není  v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé
(zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování  časových
proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným
časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při realizaci dílčích školních programů a projektů
je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný
ročník (ev. pro dané vzdělávací období).

U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou týdenní časovou dotací je možné ve vhodných případech (rozhodne vedení školy) realizovat
jejich výuku 1x za 14 dní jako „dvouhodinovku“ (v kombinaci s jinými „jednohodinovými“ vyučovacími předměty).

4.4.1   Zotavovací pobyty 

Zotavovací pobyt je organizovaná akce, jejímž účelem je posílit  zdraví dětí,  zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti. Akce umožňuje pobyt ve zdravotně příznivém prostředí žákům plnícím povinnou školní docházku,
popřípadě  pobyt  vybraných  skupin  žáků  plnících  povinnou  školní  docházku  bez  přerušení  vzdělávání.  Vzdělávání  probíhá  jak
v učebnách, tak i v přírodě - zdravotně příznivém prostředí, vždy podle předem schváleného plánu ředitelem školy.
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5         UČEBNÍ OSNOVY

5.1     ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.1.1      ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1.1.1 CHATAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (dále jen Český jazyk) vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti absolventa základního vzdělání. Na této vzdělávací oblasti jsou závislé všechny ostatní vyučovací předměty. Užívání češtiny
jako mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.

5.1.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří složek:

Komunikační a slohová výchova

V této  části  se  žáci  učí  vnímat  a  chápat  různá jazyková sdělení,  číst  s porozuměním,  kultivovaně  psát,  techniku mluveného
projevu, zvládat nejrůznější komunikační situace a reagovat na ně, volit vhodné jazykové prostředky. Zvládnutí pravidel mezilidské
komunikace vede k rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace.

Jazyková výchova

V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Třídí a porovnávají
různé jevy, jejich shody a odlišnosti  podle určitých hledisek a pravidel.  Jazyková výchova je základem přesného a srozumitelného
vyjadřování.
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Literární výchova

Žáci se učí vnímat prostřednictvím četby  základní literární druhy, postupně získávají čtenářské návyky, rozvíjejí schopnosti
vyjadřovat  se  k přečtenému  textu,  formulovat  vlastní  názor.  Vede  k pozitivnímu  vztahu  k literatuře  a  k dalším  druhům  umění
založených na uměleckém textu a k rozvoji emocionálního a estetického vnímání.

I na 2.stupni ZŠ je vzdělávací obsah předmětu Český jazyk  rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova,
Jazyková výchova a Literární výchova. Jednotlivé složky se však v hodinách navzájem prolínají. Hodinové dotace pro jednotlivé ročníky
2.stupně odpovídají učebnímu plánu.

Výuka  probíhá  většinou  v odborných  učebnách,  někdy  i  v   kmenových  třídách.  Předpokládají  se  též  akce  mimo  školu,
podporující jazykové vzdělávání a komunikaci, například návštěva divadel, knihovny apod.

Vyučuje  se  ve  všech  ročnících,  2.  stupeň  navazuje  na  1.  stupeň,  hodinové  dotace  jsou  uvedeny  v učebním  plánu  školy,
v jednotlivých ročnících se liší.  Hodinové  týdenní dotace jednotlivých složek Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a
Literární výchova závisí na vyučujícím, většinou má na 1.stupni převahu Jazyková výchova.

Při výuce se mohou uplatňovat všechny formy a metody práce – skupinové vyučování, projekty, frontální výuka.

Žáci se specifickými vzdělávacími problémy (SPU, SVP)  pracují 1 – 2 hodiny týdně odděleně v malých skupinách (TIP), které
vede  speciální pedagog. Zde jsou žákům předkládány reedukační metody, vedoucí k nápravě specifických poruch učení. V běžných
hodinách jsou pro tyto žáky diferencovány úkoly tak, aby byly zvládnutelné a aby žáci byli motivováni pro další studium.

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk se uplatňují všechna průřezová témata, nejvíce Osobnostní a sociální výchova, Mediální
výchova a Multikulturní výchova.

Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují  mimo budovu u
pořádajících organizací.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.
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Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj
OSV 1 Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění ; cvičení dovednosti zapamatování; řešení 

problémů; dovednosti pro učení a studium
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání , vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSV 4        Psychohygiena: hledání pomoci při potížích
OSV 5 KREATIVITA: CVIČENÍ PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH RYSŮ KREATIVITY; TVOŘIVOST V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH

Sociální rozvoj
OSV 6 Poznávání lidí
OSV 7  Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy
OSV 8       Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování ( technika  
                  řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích;  
                  efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
                  pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci; rozvoj 

individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj
OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku 
                  předmětu, problémy v seberegulaci
OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
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MkV     Multikulturní výchova

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení
MkV 2 Lidské vztahy:  vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti
MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem

MV       Mediální výchova

Tématické okruhy receptivních činností
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; rozlišování zábavních prvků 

ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,zábavním a
reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních 
prvků v textu

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení , jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, 
mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální 
zkušenosti; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení,opakované užívání prostředků 

MV 3 Stavba mediálních sdělení: příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání zpráv 
a dalších mediálních sdělení(skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikace názorů a postojů autora sdělení ,výrazové prostředky a jejich uplatnění při vyjádření 
či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru sdělení

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: role médií v každodenním životě jednotlivce; vliv médií na rejstřík konverzačních témat, na 
postoje a chování; vliv médií na kulturu / (role filmu, rozhlasu, televize v životě jednotlivce,rodiny,společnosti)

Tématické okruhy produktivních činností
MV 6 Tvorba mediálního sdělení:  uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných a komunikačně

vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium; technologické 
možnosti a jejich omezení
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MV 7 Práce v realizačním týmu:  redakce školního časopisu, rozhlasu, internetového média, případně televize; utváření týmu,
význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu,komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového
harmonogramu, uložení úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu;  pravidelnost mediální produkce

5.1.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk 

UČITEL
─ Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a  
     slohovou výchovou.
─ Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.
─ Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
─ Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český)
      jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků.
─ Vede žáky k používání jazykových příruček.
─ Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu.
─ Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
─ Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
─ Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
─ Zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů.

ŽÁK
─ Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu.
─ Pracuje s vlastními chybami.
─ Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, např. ve školním, třídním časopise, webových stránkách školy 
    apod.
─ Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
─ Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování.

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 žáci mají možnost získávat samostatně informace z různých zdrojů (časopisy, literatura, video, internet apod.) 
 pozitivní vztah k literatuře i dalším druhům umění je rozvíjen skrze bohatou nabídku např. textů, filmů, video a audio

ukázek, divadla, besed apod.
 učitel  v hodinách uplatňuje aktivizující  metody vedoucí  k bližšímu poznávání  českého jazyka a  literatury,  potřebě
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vyjadřovat se o nich,  stát se aktivním čtenářem a pisatelem (př.: dílny psaní a čtení, příspěvky do školního
časopisu) 

 žáci mají možnost zapojit se do školních kol olympiád a soutěží, přispívat pravidelně do školního časopisu
 v maximální  míře  je  kladen  důraz  na  osvojování  spisovné  podoby  českého  jazyka,  práci  se  slovníkem,  Pravidly

českého jazyka  ap.
 žákům jsou zadávány slohové úkoly  podporující  kooperaci  (žák  –  rodina)  a  úkoly,  při  kterých  je  třeba vyhledat

informace v knihovně, na internetu apod., čímž vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů 
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 spolupráce  na  školních,  meziškolních  (příp.  národních  a  mezinárodních)  jazykových  a  komunikačních
projektech 

 využití e-learningu v hodinách jazykového vyučování, práce v programu Word, Power Point, výukových programů
z řady TERASOFT a další, využití Internetu jako prostředku dorozumívání 

 učitel učí žáky rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, vede je postupně k analýze,
syntéze, kritickému myšlení a posuzování obsahu textu

 žáci dostávají příležitost posuzovat jazykové prostředky textové výstavby a kompozice textů
 v hodinách se zaměřujeme na přesné a logické myšlení, vyhledávání informací, argumentaci, srozumitelné a přesné

vyjadřování
 učitel nabízí žákům specifické formy vedoucí k hlubšímu uvažování o problému, např. diskusi, kooperativní techniky,

metody kritického myšlení
 v 5. a 9.ročníku zařazujeme netradiční úlohy (SCIO nebo KALIBRO)

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 žáci získávají a předávají si v hodinách informace, dostávají prostor pro vyjádření svých potřeb, prožitků, vlastních
názorů – formou písemnou i ústní 

 při práci s textem formulují svůj názor na přečtené dílo, sestavují vlastní komentáře
 v hodinách je kladen důraz na zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
 komunikace  je  rozvíjena  s využitím nejrůznějších  médií  a  dostupných informačních  a  komunikačních  technologií

(včetně internetu - e-mail, sms zprávy, diskusní fórum apod.)
 žáci společně sdílejí čtenářské zážitky např. formou čtenářských deníků, komentářů k četbě, diskusí
 vedeme žáky k užívání odborné terminologie odpovídající danému věku

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 učitel klade důraz na kultivovaný projev žáka přispívající k prosazení a prezentaci sebe sama, zvyšování sebevědomí
 žákům je dána možnost individuálně prožívat slovesná umělecká díla, interpretovat své reakce a pocity
 vedle verbální komunikace je rozvíjena jako důležitá součást komunikace také komunikace neverbální
 v hodinách je zařazována skupinová práce, střídají se role ve skupině, základy kooperativní a týmové práce 

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 učitel přibližuje žákům jazyk jako svébytný historický jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 žáci se učí vystupovat před třídním kolektivem, vrstevníky, ale i veřejností při prezentacích vlastní práce
 jsou vedeni k zodpovědnosti rozhodovat se na základě dostatečných informací z různých zdrojů 
 jazyk je využíván k rozvoji osobnosti žáků, jejich schopnosti vyjádřit přesně, co si myslí, cítí apod.
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KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 učitel vede žáky ke čtení s porozuměním, kultivovanému ústnímu a písemnému projevu
 žáci dostávají možnost interpretovat a produkovat literární text (dramatizace textů, umělecký přednes apod.) 
 učitel  rozvíjí pozitivní vztah žáků k mateřskému jazyku,  vlastním vzorem a nabídkou zajímavých metod a forem vede

žáky k potřebě hlubšího osvojení jazyka a literatury
 praktické exkurze a programy vedoucí k poznání nutnosti ovládnutí jazyka (důležitost jazyka pro uplatnění na trhu

práce)
 v hodinách je kladen důraz na práci s chybou a  individuální přístup k žákům (různé formy hodnocení a sebehodnocení,

rozdílné typy úloh dle zvládnutých dovedností)  

5.1.1.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura

1. stupeň
1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
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1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Učivo (U)
1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj    
                  informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – 
                 zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační 

     situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě   
     obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a   
     posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)

1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým  
                 materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu:  
                 adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché  
                 tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
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2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v
textu slova příbuzná
2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů,
bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
2.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná
2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Učivo (U)
2.1 zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé
řeči (tempo, intonace, přízvuk)
2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma;
stavba slova (kořen, část
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předponová a příponová, koncovka)
2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov
2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického
(shoda přísudku s holým podmětem)

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Učivo (U)
3.1 poslech literárních textů
3.2 zážitkové čtení a naslouchání
3.3  tvořivé činnosti  s  literárním textem  -  přednes vhodných literárních  textů,  volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
3.4  základní literární  pojmy  -  literární  druhy a žánry:  rozpočitadlo,  hádanka,  říkanka,  báseň,  pohádka,  bajka,  povídka;  spisovatel,
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání
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2. stupeň
4. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním
s dostupnými informačními zdroji
4.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
4.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
4.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
4.5  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru
4.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
4.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
4.8  využívá  základy  studijního  čtení  -  vyhledá  klíčová  slova,  formuluje  hlavní  myšlenky  textu,  vytvoří  otázky  a  stručné
poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
4.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného   
navazování
4.10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i
k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Učivo (U)
4.1  čtení  -  praktické  (pozorné,  přiměřeně rychlé,  znalost  orientačních  prvků v  textu),  věcné  (studijní,  čtení  jako  zdroj  informací,
vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové
4.2 naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení,
komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové),
zážitkové
4.3  mluvený  projev  -  zásady  dorozumívání  (komunikační  normy,  základní  mluvené  žánry  podle  komunikační  situace),  zásady
kultivovaného  projevu  (technika  mluveného  projevu,  prostředky  nonverbální  a  paralingvální);  komunikační  žánry:  připravený  i
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse
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4.4 písemný projev - na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje ke
sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze,
strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)

5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
5.2  rozlišuje  a  příklady  v  textu  dokládá  nejdůležitější  způsoby  obohacování  slovní  zásoby  a  zásady tvoření  českých  slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
5.4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
5.5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
5.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

Učivo (U)
5.1 zvuková stránka jazyka - zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé 
řeči (pauzy, frázování)
5.2 slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma,
obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov
5.3 tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
5.4 skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu
5.5 pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický
5.6 obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky
menšinové),  rozvrstvení  národního  jazyka  (spisovné  a  nespisovné  útvary  a  prostředky),  jazyk  a  komunikace  (jazyková  norma  a
kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky)
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6. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla
6.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
6.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na  
umělecké dílo
6.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
6.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
6.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
6.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
6.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
6.9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Učivo (U)
6.1  tvořivé činnosti  s  literárním textem  -  přednes vhodných literárních  textů,  volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům
6.2 způsoby interpretace literárních a jiných děl
6.3  základy literární teorie a historie  - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu),
jazyk  literárního  díla  (obrazná  pojmenování;  zvukové  prostředky  poezie:  rým,  rytmus;  volný  verš),  literatura  umělecká  a  věcná
(populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
6.4  literární druhy a žánry  - poezie,  próza, drama, žánry lyrické,  epické,  dramatické v proměnách  času - hlavní vývojová období
národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé
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5.1.1.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk                 

"ČJL 1.doc" "ČJL 2.doc"

 
"ČJL 3.doc"

 
"ČJ 4.doc" "ČJ 5.doc"

 
"ČJL 6.doc"

 
"ČJL 7.doc" "ČJL 8.doc" "ČJL 9.doc"
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5.1.2 CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

5.1.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Jazyková  výuka,  jejímž  cílem  je  zejména  podpora  rozvoje  komunikačních  kompetencí,  vybavuje  žáka  takovými  znalostmi
a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i
prosazovat výsledky svého poznávání. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.

Anglický  jazyk  je  vyučovací  předmět,  který  reprezentuje  školou  nabízený  jazyk  v  rámci  oboru  Cizí  jazyk.  Jeho  postupné
osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu
a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní
tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci
škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

5.1.2.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru
Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem
výuky anglického jazyka (oblast  jazykové komunikace)  je  osvojení  především komunikativních dovedností,  schopnost  domluvit  se,
přirozeně reagovat.Výuka Aj je závislá na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském i dalších oblastí základního vzdělávání. Žák by měl
v  průběhu  svého  vzdělávání  chápat  jazyk  jako  nezbytný  nástroj  celoživotního  vzdělávání,  pomocí  něhož  zvládá  pravidla  běžné
mezilidské  komunikace,  uvědomuje  si  rozdíly  v  geografických  a  společenských  souvislostech.  V  každém  období  dosahuje  žák
kvalitativně odlišných výstupů v oblasti receptivní, produktivní a interaktivní. 

Výuka Aj probíhá vždy v celém ročníku najednou, ve skupinách s max. počtem 24 žáků, v odborných nebo kmenových učebnách.

Všechny metody použité ve výuce odpovídají modernímu pojetí výuky cizího jazyka. Učitelé využívají všech rozmanitých forem
práce, tj. skupinové a projektové vyučování. Vedle třídních projektů využijí  mezipředmětových vztahů v rámci projektů celoškolních.   
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Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů
pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé
lokality  v blízkosti  školy  –  možnost  využití  školního parku k výuce většině  vyučovacích  předmětů a ve  volnočasových aktivitách –
kroužcích. Tím dochází k realizaci EVVO jako průřezového tématu. Bližší popis způsobu realizace a souhrn jednotlivých realizovaných
aktivit  rozdělených  podle  času  realizace,  realizace  v ročníku  a  předmětu,  s popisem činností  a  výstupů  těchto  činností,  je  popsán
v příloze 7.2 Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV     Osobnostní a sociální výchova
OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
                        problémů, dovednosti pro učení a studium.
OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSV 4 Psychohygiena: organizace a plánování volného času
OSV 6 Poznávání lidí: chyby při poznávání lidí

MkV      Mezilidské a kulturní vztahy
MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a, poezie anglicky mluvících zemí, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí
MkV 4  Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání

VMEGS    Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá:  život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé
VMEGS 2 Objevujeme Evropu  a svět:  vzdělávání mladých Evropanů

EV       Environmentální výchova
EV 2  Základní podmínky života:  ochrana biologických druhů

MdV       Mediální výchova
MdV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: identifikování základních orientačních prvků v textu
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5.1.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Postupně je úměrně věku žáka kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací v různých 
zdrojích, práci s dvojjazyčným slovníkem a na počítači  - výukové programy a vyhledávání na internetu

 Žáci se učí plánovat si  své učení (pokus o týdenní plánování) – například plánování si zvládnutí určité slovní zásoby 
v nižších ročnících jsou zařazovány didaktické hry a cvičení motivující žáky k osvojování cizího jazyka, snažíme se 
zařazovat do výuky hravé prvky a formy 

 Žáci mají možnost vybírat si z nabídnutých aktivit dle stupně zvládnutí jazyka, žákům s SPU jsou nabízeny specifické 
metody (forma individuálního. přístup dle IVP)

 V hodinách je vytvářen prostor pro tematické celky (miniprojekty a projekty samostatné i skupinové)
 Od 5.ročníku se předpokládá zapojení nadaných žáků do školních, okresních, případně i vyšších soutěží v Aj
 Účastní  se dle možností  a nabídky regionálních i mezinárodních projektů
 Žáci 2.stupně jsou postupně vedeni k vytváření samostatných produktů v Aj

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v Anglickém jazyce rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel očekává dle možností žáka tvořivé zpracovávání úkolů, projektů
 Žáci v hodinách  vymýšlejí  situace, které ostatní spolužáci řeší (příp. hledají nejvhodnější způsob řešení učitelem 

předložených situací souvisejících s komunikací v cizím jazyce)
 Žákům jsou především na 2.stupni předkládány v Aj metody vedoucí k řešení problémů a k základům kritického 

myšlení  
 
 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Hodiny jsou zaměřeny na osvojování aktivní slovní zásoby a  komunikaci v cizím jazyce (jednoduchá konverzace), 
porozumění a dorozumění (př.: metoda rozhovoru, naslouchání cizímu jazyku), s cílem domluvit se

 Žáci verbálně komunikují se spolužáky a dospělými na odpovídající úrovni (dle schopností a individuálních. možností 
každého žáka) na zadaná témata, využívají svoji slovní zásobu (rozhovor, diskuse, vypravování, brainstorming apod.)

 Jsou vedeni k samostatnému vyjádření svého názoru (na odpovídající jazykové úrovni) na prezentované práce v Aj, 
probíraná témata 

 Žáci se učí obhajovat samostatné i skupinové práce, na 2.stupni i s postupným užitím jednoduché argumentace

 Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
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KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Do hodin je postupně zařazována práce ve dvojicích, menších skupinách (projekty, miniprojekty)
 Očekává se vzájemná spolupráce, pomoc při učení (žák – žák, učitel – žák)
 Učitel vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině a přijímat je
 Žáci prezentují a obhajují projekty i samostatnou práci v Aj
 Starší žáci jsou schopni vlastního sebehodnocení i zpětné vazby k práci druhých, související s Aj

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
      nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na

            první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
            zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Učitel i žák respektují stanovená pravidla pro práci v hodinách Aj 
 Učitel seznamuje žáky s individuálními rozdíly - kulturními a náboženskými odlišnostmi zemí mluvících Aj, 

příslušníků minorit
 Starší žáci jsou vedeni k zodpovědnému rozhodování při řešení konkrétních problémů týkajících se učiva Aj a 

osvojování cizího jazyka 
 Učitel vede žáky k pochopení a využití AJ v praxi (další studium)

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme
osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci 9.ročníku zpracovávají  rozsáhlejší práci, ve které popisují v Aj svoji životní a profesní orientaci, případně 
sestavují životopis v anglickém jazyce 

 Zapojují se do nejrůznějších činností a aktivit souvisejících například s projekty, skupinovou prací, ale i dobrovolnými 
úkoly z Aj

 Učitel vede žáky k podílení se na výzdobě a úpravě prostředí jazykových učeben (vizualizaci učiva)

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme
dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před 
žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí.
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5.1.2.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Cizí jazyk

1. stupeň
1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 3.ročník
žák
1.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  
     verbálně i neverbálně

                     1.2 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
1.3 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu  
1.4 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností,   
     pokud má k dispozici vizuální oporu

                    1.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
                    1.6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

2. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník
žák
2.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

                    2.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména  
                          pokud má k dispozici vizuální oporu 

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

3. MLUVENÍ
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník
žák

                     3.1  zapojí se do jednoduchých rozhovorů
                    3.2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
                          osvojovaných témat

3.3 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a  
     podobné otázky pokládá
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                       4. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník
žák
4.1 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
4.2  rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

                       5. PSANÍ
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník
žák
5.1 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých  
     zájmů a každodenního života
5.2 vyplní osobní údaje do formuláře

Učivo (U)
1.1 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
      grafickou podobou slov 
1.2 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických 
      okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem  
1.3 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 
      dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí

          1.4 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

2. stupeň
6. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy (OVO)
žák
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6.1rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
6.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

7. MLUVENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

                     7.2 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 
7.3 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

                       8. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 
8.2 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

                       9. PSANÍ 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
9.1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
9.2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
9.3 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Učivo
2.1  zvuková a grafická podoba jazyka  – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky

fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 
2.2  slovní  zásoba  rozvíjení  dostačující  slovní  zásoby k ústní  i  písemné komunikaci  vztahující  se  k  probíraným tematickým

okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem
2.3 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,

příroda  a město,  nákupy  a  móda,  společnost  a  její  problémy,  volba  povolání,  moderní  technologie  a  média,  cestování,  reálie  zemí
příslušných jazykových oblastí 

2.4 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

5.1.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk          
                                                                                                                                                                                                                      

"Aj 3.roč..doc"

 
Aj-4.roč..doc Aj-5.roč..doc

Aj-6.roč..doc

 
"Aj 7.roč..doc"

  
Aj-8.roč..doc

 
Aj-9.roč.doc
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5.1.3        DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

5.1.3.1/NJ       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Německý jazyk  vyučovací předmět, který reprezentuje nabídku školy ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (Cizí
jazyk) v rámci oboru Další cizí jazyk.  Další cizí jazyk přispívají 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. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Vzdělávání  v  Dalším cizím jazyce  předpokládá  dosažení  úrovně  A1  (podle  Společného  evropského  referenčního  rámce  pro
jazyky). 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale
závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.

5.1.3.2/NJ      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Německý jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk od 7. - 9. ročníku (volitelně z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk).
Časová dotace je určena učebním plánem školy, v 7., 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 hodiny. Výuka probíhá v odborné nebo kmenové
učebně.

Hlavními znalostními a dovednostními oblastmi jsou:

 Poslech s porozuměním

 Mluvení
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 Čtení s porozuměním

 Psaní

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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 

5.1.3.3/NJ       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Německý jazyk

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Postupně je úměrně věku žáka kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací v různých
zdrojích, práci s dvojjazyčným slovníkem a na počítači  - výukové programy a vyhledávání na internetu

 Žáci se učí plánovat si  své učení (pokus o týdenní plánování) – například plánování si zvládnutí určité slovní zásoby
v nižších ročnících jsou zařazovány didaktické hry a cvičení motivující žáky k osvojování cizího jazyka, snažíme se
zařazovat do výuky hravé prvky a formy 

 Žáci mají možnost vybírat si z nabídnutých aktivit dle stupně zvládnutí jazyka, žákům s SPU jsou nabízeny specif.
metody (forma indiv. přístup dle IVP)

 V hodinách je vytvářen prostor pro tematické celky (miniprojekty a projekty samostatné i skupinové)
 Od 5.ročníku se předpokládá zapojení nadaných žáků do školních, okresních, případně i vyšších soutěží v Nj
 Účastní  se dle možností  a nabídky regionálních i mezinárodních projektů
 Žáci 2.stupně jsou postupně vedeni k vytváření samostatných produktů v Nj

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v německém jazyce rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel očekává dle možností žáka tvořivé zpracovávání úkolů, projektů
 Žáci v hodinách  vymýšlejí   situace, které ostatní spolužáci řeší (příp. hledají nejvhodnější způsob řešení učitelem

předložených situací souvisejících s komunikací v cizím jazyce)
 Žákům jsou především na 2.stupni  předkládány v Nj  metody vedoucí  k řešení  problémů a  k základům kritického

myšlení    

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
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KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Hodiny jsou zaměřeny na osvojování aktivní slovní zásoby a  komunikaci v cizím jazyce (jednoduchá konverzace),
porozumění a dorozumění (př.: metoda rozhovoru, naslouchání cizímu jazyku), s cílem domluvit se

 Žáci verbálně komunikují se spolužáky a dospělými na odpovídající úrovni (dle schopností a individuálních. možností 
každého žáka) na zadaná témata, využívají svoji slovní zásobu (rozhovor, diskuse, vypravování, brainstorming apod.)

 Jsou vedeni k samostatnému vyjádření svého názoru (na odpovídající jazykové úrovni) na prezentované práce v Nj, 
probíraná témata 

 Žáci se učí obhajovat samostatné i skupinové práce, na 2.stupni i s postupným užitím jednoduché argumentace 

 Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Do hodin je postupně zařazována práce ve dvojicích, menších skupinách (projekty,miniprojekty)
 Očekává se vzájemná spolupráce, pomoc při učení (žák – žák, učitel – žák)
 Učitel vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině a přijímat je
 Žáci prezentují a obhajují projekty i samostatnou práci v Nj
 Starší žáci jsou schopni vlastního sebehodnocení i zpětné vazby k práci druhých, související s Nj

 Jdeme  příkladem –  podporujeme    spolupráci    všech   členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických a
      nepedagogických    pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na

            první  a  druhý  stupeň.  Upřednostňujeme  zájmy  školy,  zájmy  žáků  a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
     zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Učitel i žák respektují stanovená pravidla pro práci v hodinách Nj 
 Učitel seznamuje žáky s individuálními rozdíly - kulturními a náboženskými odlišnosti zemí mluvících Nj, příslušníků

minorit
 Starší  žáci  jsou  vedeni  k zodpovědnému  rozhodování  při  řešení  konkrétních  problémů  týkajících  se  učiva  Nj  a

osvojování cizího jazyka 
 Učitel vede žáky k pochopení a využití Nj v praxi (další studium)

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme
osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci  9.ročníku  zpracovávají   rozsáhlejší  práci,  ve  které  popisují  v Nj  svoji  životní  a  profesní  orientaci,  případně
sestavují životopis v německém jazyce 

 Zapojují se do nejrůznějších činností a aktivit souvisejících například s projekty, skupinovou prací, ale i dobrovolnými
úkoly z Nj

 Učitel vede žáky k podílení se na výzdobě a úpravě prostředí jazykových učeben (vizualizaci učiva)
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 Jdeme příkladem –  příkladně  si  plníme své  pracovní  povinnosti  (nástupy do  hodin,  příprava  na  výuku …).
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a svoji školu pozitivně
prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí.

5.1.3.4/NJ      Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Další cizí jazyk

2. stupeň
1. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 
1.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud

má k dispozici vizuální oporu
1.3 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat

2. MLUVENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
2.2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

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

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 
3.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
3.3 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 
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4. PSANÍ 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
4.2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
4.3 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Učivo
1.1 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
1.2 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 
1.3 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
1.4 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

5.1.3.5/NJ      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk
                                                                                                                                                                                                                      

"Nj 7.doc" "Nj  8.doc" "Nj  9.doc"
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5.1.3        DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK

5.1.3.1/RJ       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Ruský jazyk vyučovací předmět, který reprezentuje nabídku  školy ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk)
v  rámci  oboru  Další  cizí  jazyk.  Další  cizí  jazyk přispívají  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. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Vzdělávání  v  Dalším cizím jazyce  předpokládá  dosažení  úrovně  A1  (podle  Společného  evropského  referenčního  rámce  pro
jazyky). 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale
závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.

5.1.3.2/RJ      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Ruský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk od 7. - 9. ročníku (volitelně z nabídky Ruský jazyk, Německý jazyk). Časová
dotace je určena učebním plánem školy, v 7., 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 hodiny. Výuka probíhá v odborné nebo kmenové učebně.

Hlavními znalostními a dovednostními oblastmi jsou:

 Poslech s porozuměním

 Mluvení

 Čtení s porozuměním

 Psaní

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
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 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 

5.1.3.3/RJ       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Ruský jazyk

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Postupně je úměrně věku žáka kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací v různých
zdrojích, práci s dvojjazyčným slovníkem a na počítači  - výukové programy a vyhledávání na internetu

 Žáci se učí plánovat si  své učení (pokus o týdenní plánování) – například plánování si zvládnutí určité slovní zásoby
v nižších ročnících jsou zařazovány didaktické hry a cvičení motivující žáky k osvojování cizího jazyka, snažíme se
zařazovat do výuky hravé prvky a formy 

 Žáci mají možnost vybírat si z nabídnutých aktivit dle stupně zvládnutí jazyka, žákům s SPU jsou nabízeny specif.
metody (forma indiv. přístup dle IVP)

 V hodinách je vytvářen prostor pro tematické celky (miniprojekty a projekty samostatné i skupinové)
 Od 5.ročníku se předpokládá zapojení nadaných žáků do školních, okresních, případně i vyšších soutěží v Rj
 Účastní  se dle možností  a nabídky regionálních i mezinárodních projektů
 Žáci 2.stupně jsou postupně vedeni k vytváření samostatných produktů v Rj

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v německém jazyce rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel očekává dle možností žáka tvořivé zpracovávání úkolů, projektů
 Žáci v hodinách  vymýšlejí   situace, které ostatní spolužáci řeší (příp. hledají nejvhodnější způsob řešení učitelem

předložených situací souvisejících s komunikací v cizím jazyce)
 Žákům jsou především na 2.stupni  předkládány v Rj  metody vedoucí  k řešení  problémů a  k základům kritického

myšlení    

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Hodiny jsou zaměřeny na osvojování aktivní slovní zásoby a  komunikaci v cizím jazyce (jednoduchá konverzace), 
porozumění a dorozumění (př.: metoda rozhovoru, naslouchání cizímu jazyku), s cílem domluvit se

 Žáci verbálně komunikují se spolužáky a dospělými na odpovídající úrovni (dle schopností a individuálních. možností 
každého žáka) na zadaná témata, využívají svoji slovní zásobu (rozhovor, diskuse, vypravování, brainstorming apod.)

 Jsou vedeni k samostatnému vyjádření svého názoru (na odpovídající jazykové úrovni) na prezentované práce v Rj, 
probíraná témata 
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 Žáci se učí obhajovat samostatné i skupinové práce, na 2.stupni i s postupným užitím jednoduché argumentace 

 Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Do hodin je postupně zařazována práce ve dvojicích, menších skupinách (projekty,miniprojekty)
 Očekává se vzájemná spolupráce, pomoc při učení (žák – žák, učitel – žák)
 Učitel vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině a přijímat je
 Žáci prezentují a obhajují projekty i samostatnou práci v Rj
 Starší žáci jsou schopni vlastního sebehodnocení i zpětné vazby k práci druhých, související s Rj

 Jdeme  příkladem –  podporujeme    spolupráci    všech   členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických a
      nepedagogických    pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na

            první  a  druhý  stupeň.  Upřednostňujeme  zájmy  školy,  zájmy  žáků  a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
     zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Učitel i žák respektují stanovená pravidla pro práci v hodinách Rj 
 Učitel seznamuje žáky s individuálními rozdíly - kulturními a náboženskými odlišnosti zemí mluvících Rj, příslušníků

minorit
 Starší  žáci  jsou  vedeni  k zodpovědnému  rozhodování  při  řešení  konkrétních  problémů  týkajících  se  učiva  Rj  a

osvojování cizího jazyka 
 Učitel vede žáky k pochopení a využití Rj v praxi (další studium)

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme
osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci  9.ročníku  zpracovávají   rozsáhlejší  práci,  ve  které  popisují  v Rj  svoji  životní  a  profesní  orientaci,  případně
sestavují životopis v německém jazyce 

 Zapojují se do nejrůznějších činností a aktivit souvisejících například s projekty, skupinovou prací, ale i dobrovolnými
úkoly z Rj

 Učitel vede žáky k podílení se na výzdobě a úpravě prostředí jazykových učeben (vizualizaci učiva)

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme
dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před
žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí.
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5.1.3.4/RJ       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Další cizí jazyk

2. stupeň
1. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 
1.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud

má k dispozici vizuální oporu
1.3 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat

2. MLUVENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
2.2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

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

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 
3.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
3.3 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

4. PSANÍ 
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
4.2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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4.3 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo
1.1 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
1.2 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 
1.3 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
1.4 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

5.1.3.5/RJ      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk

RJ 7.roč RJ 8.roč RJ 9.roč
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5.10. ROZŠIŘUJÍCÍ OBLAST – PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování 

vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Žák si vybere volitelný předmět,

který bude navštěvovat po celé období školního roku. Počet volitelných předmětů vypsaných vedením školy ve školním roce je závislý od

počtu žáků v daných ročnících, za uplatňování zásady nabídky předmětů z co největšího počtu oblastí.
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5.10.1       ETICKÁ VÝCHOVA

5.10.1.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

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. 

Etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé

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.

5.10.1.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:

1. Mezilidské vztahy a komunikace.

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

3. Pozitivní hodnocení druhých.

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.

5. Komunikace citů.

6. Interpersonální a sociální empatie. 

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.

8. Reálné a zobrazené vzory.
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9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. 

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří: 

Etické hodnoty

Sexuální zdraví

Rodinný život

Duchovní rozměr člověka

Ekonomické hodnoty

Ochrana přírody a životního prostředí

Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru

Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním

textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk

a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k přírodě,

ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru

Výchova  k občanství  navazuje  na  učivo  naše  škola,  obec,  region,  kraj,  lidská  setkání,  vztahy  mezi  lidmi,  zásady  lidského  soužití,

podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím

oboru Přírodopis navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve

vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních

zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví navazuje
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na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika

ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na

učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. 

Vyučovací předmět Etická výchova je realizován jako volitelný předmět na II. stupni ZŠ. Jeho výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku s

dvouhodinovou dotací týdně.

Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální

výchovy a mediální výchovy.

         
5.10.1.3      Výchovné a vzdělávací strategie volitelného předmětu Etická výchova

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- prožitkovou metodou vést k aplikaci osvojených vědomostí a dovedností
- samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti  rozšiřujeme svoji kvalifikaci a svůj „pedagogický 
obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- vnímat problémové situace, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlet a plánovat vlastní způsob řešení
- kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a být schopen je obhájit, uvědomovat se odpovědnost
- za své rozhodnut

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- formulovat a vyjadřovat své myšlenky kultivovaným projevem
- naslouchat druhým, projevovat empatii
- rozvíjet komunikativní dovednosti

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
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       pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na
veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- spolupracovat ve skupině, společně vytvářet pravidla práce v týmu
- podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty
- upevňovat dobré mezilidské vztahy, umět poskytnout pomoc a požádat o ni

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
       první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
       zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- respektovat druhé, vážit si jejich vnitřních hodnot, 
- umět se vcítit do situací druhých, odmítat útlak, hrubé zacházení, 
- umět se postavit proti fyzickému a psychickému násilí

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
      se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

- využívat znalostí a zkušeností z ostatních vzdělávacích oblastí pro vlastní rozvoj prosociálního chování

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.
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5.10.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Etická výchova

1. stupeň

4.  Očekávané výstupy (OVO) - 1. období

žák
4.1    si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem  pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních   
4.2    pravidel ve  třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci
4.3   se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel
4.4   si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti  pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
4.5   si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
4.6   zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
4.7   vyjadřuje city v jednoduchých situacích
4.8   využívá  prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
4.9   reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

        Očekávané výstupy - 2. období

žák
4.10   reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,  eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
4.11   si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
4.12   se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
4.13   identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
4.14   jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
4.15   iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně 

Učivo

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní komunikačních pravidel kolektivu,  

                            zdvořilost, otevřená komunikace
 základní prvky verbální   komunikace v mezilidských vztazích -  pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva
 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
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                            podání ruky
 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů,  pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav

                            a  hněvu

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
 sebepojetí -  sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování
 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, 

                            připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu 
 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci 

                            druhých

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého

                             řešení úkolu a z tvořivého experimentování

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá 

                             jinými, zpracování neúspěchu 
 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání

                                  návykových látek a sexuálnímu zneužívání

2. stupeň

5.   Očekávané výstupy 

žák
5.1   komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci 
5.2   respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
5.3   analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
5.4   nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva
5.5   rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 
5.6   spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích
5.7   je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 
5.8   analyzuje etické aspekty různých životních situací 
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5.9   se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
5.10  aplikuje  postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 

Učivo
KOMUNIKACE

 otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených 
                            podmínkách

 aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY

 úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v 
                             obtížných situacích, občanská zralost

 jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, 
                             selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
 asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, 

                             realizace svých práv, řešení konfliktu
 obrana před manipulací - asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik
 fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport
 

              REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
 pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve 

                            veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
 podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, 

eliminace 
                            vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas 

 já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob 
                             života, autonomie a konformita 

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
 iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, 

                            psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství 
 iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost
 uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití 
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                            prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
 etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho  

                             rozvoj

 sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství

 rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a 

                             očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

 duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech 

 ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, 

                             rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost

 ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a 
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí

5.10.1.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Etická výchova                             
                                                                                                                                                                              

      
Etická výchova 

7.roč.
Etická výchova 

8.roč. 
Etická výchova 

9.roč. 
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5.10.10       SPORTOVNÍ HRY

5.10.10.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný vyučovací předmět Sportovní hry vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na

povinný předmět  Tělesná výchova, který ve své podstatě  rozšiřuje. Je určen především žákům pohybově  nadaným, kteří již dosáhli

určité  "sportovní  výkonnosti".  Pomáhá jim ještě  více  rozvíjet  jejich  pohybové schopnosti  a  dovednosti,  zvyšovat  jejich  zdatnost  a

výkonnost a uspokojovat v optimální míře jejich pohybové potřeby a zájmy. Výuka je zaměřena na správné vykonávání vybraných

pohybových  činností,  dodržování  vhodného  denního  režimu,  praktické  naplňování  zásad  zdravého  životního  stylu,  regeneraci  sil,

vhodnou kompenzaci různého zatížení, ochranu zdraví a života při různých sportovních činnostech. Velký důraz je kladen na rozvíjení

schopnosti týmové spolupráce a komunikace při pohybu v různých sportovních hrách a soutěžích, rozvíjení disciplinovanosti a smyslu

pro čestné a "sportovní" chování a jednání. Při volbě vhodných forem a metod výuky a při volbě konkrétních činností vyučujícím, hrají

velkou roli žákův prožitek, pocit úspěchu a pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka vyučovacího předmětu Sportovní hry cíleně

směřuje.

5.10.10.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací  obsah  volitelného  předmětu  Sportovní  hry  navazuje  na  konkretizované  výstupy  předmětu  Tělesná  výchova  v

jednotlivých  tématických  blocích  konkretizovaného  učiva,  které  rozšiřuje.  Výběr  rozšiřujícího  učiva  je  ovlivněn  prostorovými  a

materiálními  podmínkami  školy,  možnostmi,  potřebami  a  především zájmem žáků  (v  souvislosti  s  tím,  které  sportovní  trendy  se

aktuálně rozvíjejí a o které jeví žáci největší zájem). Z tohoto důvodu byly zařazeny do konkretizovaného učiva převážně sportovní hry

jako florbal, fotbal, volejbal, házená, basketbal a nohejbal, ale také atletika a gymnastika. Uvedené konkretizované výstupy a učivo

nejsou „dogmaticky“ pevně stanoveny; je plně v pravomoci učitele, na které výstupy a učivo se více zaměří. Týdenní hodinová dotace
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předmětu  Sportovní  hry  činí  1  hodinu.  Spolu  s  povinným  vyučovacím  předmětem  Tělesná  výchova  tak  mohou  mít  žáci

„nesportovních tříd“ 2. stupně až 3 hodiny pohybové výuky týdně.

Výuka  Sportovních  her  je  organizována  ve  dvou  tělocvičnách  v  budově  školy.  Současně  jsou  využívána  i  jiná  sportoviště:

venkovní hřiště, které je součástí areálu školy a mohou být využívána další sportovní zařízení ve městě -  sportovní hokejová hala,

plavecký bazén … 

             
5.10.10.3       Výchovné a vzdělávací strategie volitelného předmětu Sportovní hry

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení
- těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci
       a svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek

        k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí
       mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.
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- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
       pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
      vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
       každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách
       a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
       první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
       zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně
       patologickým jevům.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
      se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6 - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
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KOMPETENCE
PRACOVNÍ

vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

       nové pracovní podmínky.
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a
       bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.

5.10.10.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova

2. stupeň

4. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
4.2 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
4.3 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
4.4 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
4.5 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší
4.6 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

Učivo (U)
4.1 význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
4.2 zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením
4.3  prevence  a  korekce  jednostranného  zatížení  a  svalových  dysbalancí  -  průpravná,  kompenzační,  vyrovnávací,  relaxační  a  jiná
zdravotně zaměřená cvičení
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4.4 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí
a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

   5. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
5.2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Učivo (U)
5.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
5.2 gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
5.3 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem - základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků; tance
5.4 úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
5.6 sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
5.7 turistika a pobyt v přírodě - příprava turistické akce, přesun do terénu, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního
běhu, dokumentace z turistické akce
5.8 plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace na
vodní  prostředí  a  základní  plavecké  dovednosti)  -  další  plavecké  dovednosti,  další  plavecký  způsob  (plavecká  technika),  dovednosti
záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti
5.9  lyžování,  snowboarding, bruslení  (podle podmínek školy)  -  běžecké lyžování,  lyžařská turistika,  sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
5.10 další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

6. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
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žák
6.1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
6.2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k  
Opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
6.3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
6.4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
6.5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
6.6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
6.7 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Učivo (U)
6.1 komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech
6.2 organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování
6.3 historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus - olympijská charta
6.4 pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
6.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
6.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, evidence, vyhodnocování

5.10.10.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní hry                             
                                                                                                                                                                              

      
SH 7 SH 8 SH 9
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5.10.11       SPORTOVNÍ VÝCHOVA

5.10.11.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Nepovinný vyučovací  předmět  Sportovní  výchova  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk a  zdraví.  Svým vzdělávacím obsahem

navazuje na povinný předmět Tělesná výchova, který ve své podstatě rozšiřuje. Je určen především žákům pohybově nadaným a slouží

k  rozvoji  jejich"sportovní  výkonnosti".  Pomáhá jim  rozvíjet  jejich  pohybové  schopnosti  a  dovednosti,  zvyšovat  jejich  zdatnost  a

výkonnost a uspokojovat v optimální míře jejich pohybové potřeby a zájmy. Výuka je zaměřena na správné vykonávání vybraných

pohybových  činností,  dodržování  vhodného  denního  režimu,  praktické  naplňování  zásad  zdravého  životního  stylu,  regeneraci  sil,

vhodnou kompenzaci různého zatížení, ochranu zdraví a života při různých sportovních činnostech. Velký důraz je kladen na rozvíjení

schopnosti týmové spolupráce a komunikace při pohybu v různých sportovních hrách a soutěžích, rozvíjení disciplinovanosti a smyslu

pro čestné a "sportovní" chování a jednání. Při volbě vhodných forem a metod výuky a při volbě konkrétních činností vyučujícím, hrají

velkou roli žákův prožitek, pocit úspěchu a pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka nepovinného předmětu Sportovní výchova cíleně

směřuje.

5.10.11.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah nepovinného předmětu Sportovní výchova navazuje na konkretizované výstupy předmětu Tělesná výchova v

jednotlivých tématických blocích konkretizovaného učiva, které rozšiřuje. Z tohoto důvodu byly zařazeny do konkretizovaného učiva

převážně míčová sportovní hra volejbal (ostatní míčové hry jen okrajově z důvodu zpestření a obohacení), ale také atletika a gymnastika

v pojetí  jako  všeobecná  průprava.  Uvedené  konkretizované  výstupy  a  učivo  nejsou  „dogmaticky“  pevně stanoveny.  Vycházejí

z metodických materiálů volejbalového svazu, které jsou určeny mládežnickým kategoriím. Sportovní výchova je  realizována na 1.

stupni  ZŠ ve 4. a 5. ročníku. Týdenní hodinová dotace nepovinného předmětu Sportovní výchova činí 1 hodinu. Vyučovací předměty
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Tělesná  výchova,  Sportovní  příprava,  Sportovní  výchova  a  Sportovní  hry  jsou  v  souladu  se  vzdělávacími  prioritami  školy

podporovány i v rámci různých školních projektů.

Výuka Sportovní výchovy je organizována ve dvou tělocvičnách v budově školy, dále je využíváno venkovní školní hřiště.

             
5.10.11.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Sportovní příprava

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení
- těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci
       a svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek

        k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí
       mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.
- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
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- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
       pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na
veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
      vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
       každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách
       a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
       první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
       zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně
       patologickým jevům.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
      se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
       nové pracovní podmínky.
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
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vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

       bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.

5.10.11.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova

1. stupeň
Očekávané výstupy (OVO)- 1. období
žák
1.1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
1.2 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
1.3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
1.4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
1.5 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
1.6 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
1.7 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
1.8 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových
her
1.9 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
1.10 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
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1.11  jedná  v duchu  fair  play:  dodržuje  pravidla  her  a soutěží,  pozná  a označí  zjevné  přestupky  proti  pravidlům
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
1.12 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
1.13 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
1.14 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
1.15 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně
získá potřebné informace

Učivo (U)
1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
1.3  zdravotně zaměřené činnosti  - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
1.6  bezpečnost  při  pohybových  činnostech  -  organizace  a bezpečnost  cvičebního  prostoru,  bezpečnost  v šatnách  a umyvárnách,
bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
2.8  plavání  -  (základní plavecká výuka)  hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti,  jeden plavecký
způsob (plavecká technika), prvky  sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
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2.9 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
2.10 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly
3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy
3.6 zdroje informací o pohybových činnostech

5.10.11.5      Vzdělávací obsah nepovinného předmětu Sportovní výchova   
                                                                                                                                                                                                                                      

      
SPv 4.-5.
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5.10.12       SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA - volejbal

5.10.12.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný  vyučovací  předmět  Sportovní  příprava  -  volejbal  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  zdraví.  Svým vzdělávacím

obsahem navazuje na povinný předmět  Tělesná výchova a volitelný předmět Sportovní příprava. Je určen především žákům pohybově

nadaným, kteří  již  dosáhli  určité  "sportovní  výkonnosti".  Pomáhá jim ještě  více  rozvíjet  jejich pohybové schopnosti  a dovednosti,

zvyšovat jejich zdatnost a výkonnost a uspokojovat v optimální míře jejich pohybové potřeby a zájmy. Výuka je zaměřena na správné

vykonávání vybraných pohybových  činností,  dodržování vhodného denního režimu, praktické naplňování zásad zdravého životního

stylu, regeneraci sil, vhodnou kompenzaci různého zatížení, ochranu zdraví a života při různých sportovních činnostech. Velký důraz je

kladen  na  rozvíjení  schopnosti  týmové  spolupráce  a  komunikace  při  pohybu  v různých  sportovních  hrách  a  soutěžích,  rozvíjení

disciplinovanosti a smyslu pro čestné a "sportovní" chování a jednání. Při volbě vhodných forem a metod výuky a při volbě konkrétních

činností vyučujícím, hrají velkou roli žákův prožitek, pocit úspěchu a pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka vyučovacího předmětu

Sportovní příprava cíleně směřuje.

5.10.12.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní příprava - volejbal navazuje na konkretizované výstupy předmětu Tělesná

výchova  v  jednotlivých  tématických  blocích  konkretizovaného  učiva,  které  rozšiřuje.  Z  tohoto  důvodu  byly  zařazeny  do

konkretizovaného učiva převážně míčová sportovní hra volejbal (ostatní míčové hry jen okrajově z důvodu zpestření a obohacení), ale

také atletika a gymnastika v pojetí  jako všeobecná průprava. Uvedené konkretizované výstupy a učivo nejsou „dogmaticky“ pevně

stanoveny. Vycházejí z metodických materiálů volejbalového svazu, které jsou určeny mládežnickým kategoriím. Sportovní přípravu -

volejbal  si  mohou vybrat pouze žáci  2.  stupně  ZŠ ze „sportovních tříd“. Týdenní hodinová dotace předmětu Sportovní příprava -
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volejbal činí 2 hodiny pro žáky šestého až devátého ročníku. Vyučovací předměty Tělesná výchova, Sportovní výchova, Sportovní

příprava – volejbal, Sportovní příprava a Sportovní hry jsou v souladu se vzdělávacími prioritami školy podporovány i v rámci různých

školních projektů.

Výuka Sportovní  přípravy -  volejbal  je  organizována ve  dvou tělocvičnách v budově  školy.  Současně  jsou využívána i  jiná

sportoviště: venkovní hřiště, které je součástí areálu školy a mohou být využívána další sportovní zařízení ve městě -  volejbalové kurty. 

             
5.10.12.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Sportovní příprava - volejbal

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení
- těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci
       a svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek

        k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí
       mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.
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- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
       pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
      vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
       každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách
       a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
       první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
       zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně
       patologickým jevům.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
      se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6 - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
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KOMPETENCE
PRACOVNÍ

vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

       nové pracovní podmínky.
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a
       bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.

5.10.12.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova

2. stupeň

4. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
4.2 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
4.3 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
4.4 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
4.5 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší
4.6 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

Učivo (U)
4.1 význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
4.2 zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením
4.3  prevence  a  korekce  jednostranného  zatížení  a  svalových  dysbalancí  -  průpravná,  kompenzační,  vyrovnávací,  relaxační  a  jiná
zdravotně zaměřená cvičení
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4.4 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí
a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

   5. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
5.2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Učivo (U)
5.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
5.2 gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
5.3 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem - základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků; tance
5.4 úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
5.6 sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
5.7 turistika a pobyt v přírodě - příprava turistické akce, přesun do terénu, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního
běhu, dokumentace z turistické akce
5.8 plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace na
vodní  prostředí  a  základní  plavecké  dovednosti)  -  další  plavecké  dovednosti,  další  plavecký  způsob  (plavecká  technika),  dovednosti
záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti
5.9  lyžování,  snowboarding, bruslení  (podle podmínek školy)  -  běžecké lyžování,  lyžařská turistika,  sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
5.10 další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

6. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
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žák
6.1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
6.2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k  
Opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
6.3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
6.4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
6.5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
6.6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
6.7 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Učivo (U)
6.1 komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech
6.2 organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování
6.3 historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus - olympijská charta
6.4 pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
6.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
6.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, evidence, vyhodnocování

5.10.12.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sportovní příprava - volejbal         
                                                                                                                                                                                                                                      

      
SPp 6.-9.
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5.10.13.0 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

5.10.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

              Volitelný předmět  Konverzace v anglickém jazyce  vychází ze vzdělávacího oboru  Jazyk a jazyková komunikace. Poskytuje

žákům hlubší jazykové vědomosti a dovednosti v cizím jazyce potřebné pro další studium, pro orientaci v praktickém životě i pro

úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Podporuje především žáky jazykově nadané a talentované a motivuje je k

dalšímu studiu na střední, popř. vysoké škole. Předmět rozvíjí schopnosti a prohlubuje dovednosti žáků získané v hodinách anglického

jazyka.

Cílem  jazykové  výuky  je  zejména  podpora  rozvoje  komunikačních  kompetencí,  vybavení  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. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.

Konverzace v anglickém jazyce  je vyučovací předmět, který reprezentuje školou nabízený jazyk v rámci oboru  Cizí jazyk. Jeho
postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v
dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.  Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti  ve způsobu života lidí jiných zemí i  jejich
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá prohloubení úrovně A2,
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

5.10.13.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je vyučován v šestém až devátém ročníku jako  volitelná alternativa k dalším
volitelným předmětům. Týdenní časová dotace činí 2 hodiny týdně. Obsahem výuky je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího
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oboru  Cizí  jazyk  a  souvisejících  tematických  okruhů  průřezových  témat  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní
vzdělávání. Cílem výuky tohoto předmětu (oblast jazykové komunikace) je osvojení především komunikativních dovedností, schopnost
domluvit se, přirozeně reagovat. Výuka je závislá na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském i dalších oblastí základního vzdělávání.
Žák by měl v průběhu svého vzdělávání chápat jazyk jako nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání, pomocí něhož zvládá pravidla
běžné mezilidské komunikace, uvědomuje si rozdíly v geografických a společenských souvislostech. V každém období dosahuje žák
kvalitativně odlišných výstupů v oblasti receptivní, produktivní a interaktivní. 

Výuka  Konverzace  v  Aj probíhá ve  skupinách 6.  –  7.  ročníku a  8.  –  9.  ročníku s max.  počtem 24 žáků,  v odborných nebo
kmenových učebnách.

Všechny metody použité ve výuce odpovídají modernímu pojetí výuky cizího jazyka. Učitelé uplatňují rozmanité formy práce, tj.
skupinové a projektové vyučování. Vedle třídních projektů využívají mezipředmětových vztahů v rámci projektů celoškolních.   

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV     Osobnostní a sociální výchova
OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
                        problémů, dovednosti pro učení a studium.
OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSV 4 Psychohygiena: organizace a plánování volného času
OSV 6 Poznávání lidí: chyby při poznávání lidí

MkV      Mezilidské a kulturní vztahy
MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a, poezie anglicky mluvících zemí, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí
MkV 4  Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání
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VMEGS    Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé
VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: vzdělávání mladých Evropanů

EV       Environmentální výchova
EV 2  Základní podmínky života: ochrana biologických druhů

MdV       Mediální výchova
MdV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: identifikování základních orientačních prvků v textu

5.10.13.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací v různých zdrojích, práci 
s dvojjazyčným slovníkem a na počítači  - výukové programy a vyhledávání na internetu

 Snaha zařazovat do výuky hravé prvky a formy 
 Žáci mají možnost vybírat si z nabídnutých aktivit dle stupně zvládnutí jazyka, žákům s SPU jsou nabízeny specifické 

metody (forma individuálního přístupu dle IVP)
 V hodinách je vytvářen prostor pro tematické celky (mini projekty a projekty samostatné i skupinové)
 Účastní se dle možnosti a nabídky regionálních i mezinárodních projektů
 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v anglickém jazyce rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel očekává dle možností žáka tvořivé zpracovávání úkolů, projektů
 Žáci v hodinách vytváří situace, které ostatní spolužáci řeší (příp. hledají nejvhodnější způsob řešení) 
 Žákům jsou především předkládány metody vedoucí k řešení problémů a k základům kritického myšlení  
 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Hodiny jsou zaměřeny na osvojování aktivní slovní zásoby a  na komunikaci v cizím jazyce, porozumění a dorozumění
(př.: metoda rozhovoru, naslouchání cizímu jazyku), s cílem domluvit se

 Žáci verbálně komunikují se spolužáky a dospělými na odpovídající úrovni (dle schopností a individuálních možností 
každého žáka) na zadaná témata, využívají svoji slovní zásobu (rozhovor, diskuze, vypravování, brainstorming apod.)

 Jsou vedeni k samostatnému vyjádření svého názoru (na odpovídající jazykové úrovni) 
 Žáci se učí obhajovat samostatné i skupinové prezentované práce, s  užitím vlastní argumentace
 Jdeme příkladem, sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty 
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Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Do hodin je zařazována práce ve dvojicích, menších skupinách (projekty, mini projekty)
 Očekává se vzájemná spolupráce, pomoc při učení (žák – žák, učitel – žák)
 Učitel vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině a přijímat je
 Žáci prezentují a obhajují projekty, jsou schopni vlastního sebehodnocení i zpětné vazby k práci druhých
 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
      nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
      zájmy školy, žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům,
     učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.   

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Učitel i žák respektují stanovená pravidla pro práci v hodinách Konverzace v anglickém jazyce 
 Učitel seznamuje žáky s individuálními rozdíly, jako jsou kulturní a náboženské odlišnosti zemí mluvících anglickým 

jazykem a i příslušníků minorit
 Žáci jsou vedeni k zodpovědnému rozhodování při řešení konkrétních problémů týkajících se učiva Aj a osvojování 

cizího jazyka 
 Učitel vede žáky k pochopení a využití Aj v praxi (další studium)
 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme

osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.
KK6

KOMPETENCE
PRACOVNÍ

 Žáci se zapojují se do nejrůznějších činností a aktivit souvisejících například s projekty, skupinovou prací, ale i 
dobrovolnými úkoly.

 Učitel vede žáky k podílení se na výzdobě a úpravě prostředí jazykových učeben (vizualizaci učiva)
 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku apod.)
 Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a školu pozitivně prezentujeme 

před žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí.
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5.10.13.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Cizí jazyk

1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- období (OVO) 6. – 9. ročník

Očekávané výstupy 
žák
1.1 rozumí pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  verbálně i neverbálně

                     1.2 používá slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
1.3 rozumí obsahu psaného textu, využívá i možnosti vizuální opory 
1.4 rozumí obsahu mluveného textu, který je pronášen zřetelně a s pečlivou výslovností  

                       1.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
                    1.6 píše věty na základě textové a vizuální předlohy 

2. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy 
žák
2.1 rozumí pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností

                    2.2 rozumí větám, pokud jsou pronášeny zřetelně a týkají se osvojovaných témat       
                       2.3 rozumí poslechovému textu 

3. MLUVENÍ
Očekávané výstupy 
žák

                     3.1 zapojí se do rozhovorů
                    3.2 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

                       3.3 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat,  
     podobné otázky pokládá
3.4 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných ne-/formálních situacích

                    3.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
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                       4. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Očekávané výstupy 
žák
4.1 vyhledá potřebnou informaci v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům (v jednoduchých každodenních autentických

materiálech)
4.2  rozumí textům z běžného života, vyhledá v nich požadované informace

                       5. PSANÍ
Očekávané výstupy 
žák
5.1 napíše text s použitím vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

                       5.2 vyplní osobní údaje o sobě do formuláře
5.3 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Učivo (U)
1.1 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
      grafickou podobou slov 
1.2 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických 
      okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem  
1.3 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 
      dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí

          1.4 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

2.1  zvuková a grafická podoba jazyka  – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

2.3 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda  a město,  nákupy  a  móda,  společnost  a  její  problémy,  volba  povolání,  moderní  technologie  a  média,  cestování,  reálie  zemí
příslušných jazykových oblastí 
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2.4  mluvnice –  rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

5.10.13.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

KAj.doc
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5.10.2       SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

5.10.2.1   CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný předmět Seminář z českého jazyka  vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Poskytuje žákům hlubší

jazykové vědomosti a dovednosti v mateřském jazyce potřebné pro další studium na střední škole, pro orientaci v praktickém životě i pro

úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Podporuje především žáky jazykově nadané a talentované a motivuje je k

dalšímu studiu na střední (vysoké) škole. Seminář z českého jazyka rozvíjí schopnosti a prohlubuje dovednosti žáků získané v hodinách

Českého jazyka.

5.10.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Volitelný předmět  Seminář  z českého  jazyka  je  nabízen žákům v 6.  až 9.  ročníku jako volitelná alternativa k dalším volitelným

předmětům. Týdenní časová dotace činí 2 hodiny týdně pro 6. ročník a 1 hodinu týdně v 7. až. 9. ročníku. Výuka je organizována

zpravidla v budově školy.

UČITEL
─ Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a  
     slohovou výchovou.

─ Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.

─ Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy.

─ Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český)   
      jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků.

─ Vede žáky k používání jazykových příruček.

─ Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu.
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─ Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.

─ Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.

─ Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.

─ Zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů.

ŽÁK
─ Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu.

─ Pracuje s vlastními chybami.

─ Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, např. ve školním, třídním časopise, webových stránkách školy 
    apod.

─ Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.

─ Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování.

             
5.10.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

 žáci mají možnost získávat samostatně informace z různých zdrojů (časopisy, literatura, video, internet apod.) 
 pozitivní vztah k literatuře i dalším druhům umění je rozvíjen skrze bohatou nabídku např. textů, filmů, video a audio

ukázek, divadla, besed apod.
 učitel  v hodinách uplatňuje  aktivizující  metody vedoucí  k bližšímu poznávání  českého jazyka a literatury,  potřebě

vyjadřovat se o nich,  stát se aktivním čtenářem a pisatelem (př.: dílny psaní a čtení, příspěvky do školního časopisu) 
 žáci mají možnost zapojit se do školních kol olympiád a soutěží, přispívat pravidelně do školního časopisu
 v maximální  míře  je  kladen  důraz  na  osvojování  spisovné  podoby  českého  jazyka,  práci  se  slovníkem,  Pravidly

českého jazyka  ap. žákům jsou zadávány slohové úkoly podporující kooperaci (žák – rodina) a úkoly, při kterých je
třeba vyhledat informace v knihovně, na internetu apod., čímž vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací
z různých zdrojů

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému

 spolupráce na školních, meziškolních (příp. národních a mezinárodních) jazykových a komunikačních projektech 
 využití  e-learningu v hodinách jazykového vyučování,  práce v programu Word, Power Point,  výukových programů

z řady TERASOFT a další, využití Internetu jako prostředku dorozumívání 
 učitel učí žáky rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, vede je postupně k analýze,

syntéze, kritickému myšlení a posuzování obsahu textu
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myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

 žáci dostávají příležitost posuzovat jazykové prostředky textové výstavby a kompozice textů
 v hodinách se zaměřujeme na přesné a logické myšlení, vyhledávání informací, argumentaci, srozumitelné a

přesné vyjadřování
 učitel nabízí žákům specifické formy vedoucí k hlubšímu uvažování o problému, např. diskusi, kooperativní techniky,

metody kritického myšlení v 5. a 9.ročníku zařazujeme netradiční úlohy (SCIO nebo KALIBRO)
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

 žáci získávají a předávají si v hodinách informace, dostávají prostor pro vyjádření svých potřeb, prožitků, vlastních
názorů – formou písemnou i ústní 

 při práci s textem formulují svůj názor na přečtené dílo, sestavují vlastní komentáře
 v hodinách je kladen důraz na zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
 komunikace  je  rozvíjena  s využitím nejrůznějších  médií  a  dostupných informačních  a  komunikačních  technologií

(včetně internetu - e-mail, sms zprávy, diskusní fórum apod.)
 žáci  společně sdílejí  čtenářské zážitky např.  formou čtenářských deníků,  komentářů k četbě,  diskusí  vedeme žáky

k užívání odborné terminologie odpovídající danému věku
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

 učitel klade důraz na kultivovaný projev žáka přispívající k prosazení a prezentaci sebe sama, zvyšování sebevědomí
 žákům je dána možnost individuálně prožívat slovesná umělecká díla, interpretovat své reakce a pocity
 vedle verbální komunikace je rozvíjena jako důležitá součást komunikace také komunikace neverbální v hodinách je

zařazována skupinová práce, střídají se role ve skupině, základy kooperativní a týmové práce

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně

 učitel přibližuje žákům jazyk jako svébytný historický jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 žáci se učí vystupovat před třídním kolektivem, vrstevníky, ale i veřejností při prezentacích vlastní práce
 jsou vedeni k zodpovědnosti rozhodovat se na základě dostatečných informací z různých zdrojů  jazyk je využíván

k rozvoji osobnosti žáků, jejich schopnosti vyjádřit přesně, co si myslí, cítí apod.
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pomoci v různých situacích
KK6

KOMPETENCE
PRACOVNÍ

vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

 učitel vede žáky ke čtení s porozuměním, kultivovanému ústnímu a písemnému projevu
 žáci dostávají možnost interpretovat a produkovat literární text (dramatizace textů, umělecký přednes apod.) 
 učitel  rozvíjí pozitivní vztah žáků k mateřskému jazyku,  vlastním vzorem a nabídkou zajímavých metod a forem vede

žáky k potřebě hlubšího osvojení jazyka a literatury
 praktické exkurze a programy vedoucí k poznání nutnosti ovládnutí jazyka (důležitost jazyka pro uplatnění na trhu

práce) v hodinách je  kladen  důraz  na  práci  s chybou a   individuální  přístup  k žákům (různé  formy hodnocení  a
sebehodnocení, rozdílné typy úloh dle zvládnutých dovedností)  

5.10.2.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) 

2. stupeň

4. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
4.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
4.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
4.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
4.5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
4.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
4.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
4.8 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
4.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
4.10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
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tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Učivo (U)
4.1 čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), 
kritické (analytické,
hodnotící), prožitkové
4.2 naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové
4.3 mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného 
projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse
4.4 písemný projev - na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému 
obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, 
pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis,
výklad, úvaha)

5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
5.2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
5.4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
5.5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
5.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

6.1 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a 
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
6.2 způsoby interpretace literárních a jiných děl
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6.3 základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk
literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-
naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
6.4 literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové 
literatury, typické žánry a jejich představitelé

5.10.2.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu 
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5.10.3       MATEMATICKÝ SEMINÁŘ

5.10.3.1   CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný předmět  Matematický  seminář  vychází  ze vzdělávacího oboru  Matematika  a její  aplikace.  Poskytuje žákům hlubší

matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium na střední škole, pro orientaci v praktickém životě i pro úspěšné

uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Podporuje především žáky matematicky nadané a talentované a motivuje je k

dalšímu studiu matematiky (matematických oborů) na střední (vysoké) škole. Matematický seminář rozvíjí schopnosti a prohlubuje

dovednosti žáků (kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování, srozumitelnou a věcnou argumentaci apod.) zejména řešením

problémových a aplikovaných matematických úloh (problémů)  z  praxe. Používá modelování situací  z  běžného života,  zdůrazňuje

možnosti  praktického využití  získaných  řešení,  vede žáky k hlubšímu poznávání možností  matematiky i  k praktickému ověřování

skutečnosti, že k vyřešení problémů lze dospět různými způsoby.

5.10.3.2  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací  obsah  volitelného  předmětu  Seminář  z  matematiky  má  komplexně  navazující  charakter.  Tématické  celky

Matematického semináře jsou voleny tak, aby na sebe časově navazovaly v rámci povinného předmětu Matematika  v daném ročníku.

Velká pozornost je věnována matematickým a kombinatorickým hrám a různým logickým zajímavostem. Náplní semináře je i příprava

žáků na matematické soutěže (Matematická olympiáda, Klokan, Pythagoriáda apod.), přijímací zkoušku z matematiky na střední školu

a na úspěšné zvládnutí různých evaluačních testů s matematickým obsahem (testy SCIO apod.).

Volitelný předmět Matematický seminář je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Číslo a proměnná, si žáci

hlouběji  osvojují  aritmetické  operace  ve  třech  složkách:  dovednost  provádět  operaci,  algoritmické  porozumění  a  významové

porozumění. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

V dalším tematickém okruhu  Závislosti,  vztahy a práce s  daty  žáci  rozpoznávají  více  typů  změn a závislostí,  které  jsou

projevem běžných jevů reálného života. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst

i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů jistých funkcí.

Zkoumáním těchto závislostí směřují k hlubšímu pochopení pojmu funkce.

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné

situace, čímž rozvíjejí svoji prostorovou a rovinnou představivost a současně zdokonalují i svůj grafický projev. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou  Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Jejich  řešení může být do značné

míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Žáci zde musí uplatnit především své logické myšlení. Na konkrétních

úlohách z běžného života se učí  řešit problémové situace, správně  pochopit a analyzovat vzniklý problém, utřídit údaje a počáteční

podmínky, provádět situační náčrtky, řešit optimalizační úlohy apod..

Volitelný předmět Matematický seminář je  nabízen žákům v 6.  až 9.  ročníku jako volitelná alternativa k dalším volitelným

předmětům. Týdenní časová dotace činí 2 hodiny týdně pro 6. až. 9. ročníku. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Výuka je

organizována zpravidla v budově školy, ve vhodných případech i mimo budovu školy přímo v terénu (Terénní praktika z matematiky,

přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy; vycházky, exkurze apod.).

             
5.10.3.3       Výchovné a vzdělávací strategie volitelného předmětu Matematický seminář

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.
- Ve výuce rozvíjíme intelektuální schopnosti žáků jejich paměť představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost

logického úsudku.
- Rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení.

- Jdeme příkladem – soustavně si doplňujeme nové poznatky v oboru matematika pomocí odborné literatury, seminářů,
školení a odborných kurzů.
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KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Vedeme žáky k tomu, aby na základě matematizace reálné situace prováděli rozbor problémové úlohy, aby

navrhli plán řešení a následně vyhodnotili matematický model a jeho hranice použití.
- Na modelových příkladech učíme žáky používat správný algoritmus řešení problému.
- Vedeme žáky k provedení rozboru problému a k vytvoření plánu řešení.

-  Podporujeme žáky při řešení problému netradičními způsoby.

- Jdeme příkladem – při řešení problémových úloh se nespokojíme pouze s jedním způsobem řešení.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
- Při komunikaci se snažíme, aby žáci vyvozovali logické závěry vyplývající z daných předpokladů a dokázaných 

tvrzení.
- Učíme žáky využít při komunikaci internet, odbornou literaturu a jiné komunikační zdroje.

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu

- Jdeme příkladem – při skupinové práci žáků jsme schopni přijmout rovnocennou roli člena týmu.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
- Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme.
- Vedeme žáky k věcnému řešení problémů.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, příkladně plníme své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se 
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schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
- Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).

5.10.3.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika a její aplikace

2. stupeň

5. ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
5.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
5.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
5.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
5.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
5.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
5.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
5.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
5.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a
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racionálních čísel

Učivo (U)
5.1 dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria 
dělitelnosti
5.2 celá čísla - čísla navzájem opačná, číselná osa
5.3 desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
5.4 poměr - měřítko, úměra, trojčlenka
5.5 procenta - procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
5.6 mocniny a odmocniny - druhá mocnina a odmocnina
5.7 výrazy - číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
5.8 rovnice - lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

6. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
6.2 porovnává soubory dat
6.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
6.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

              6.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

Učivo (U)
6.1 závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, 
aritmetický průměr
6.2 funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce

7.GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy (OVO)
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žák
7.1  zdůvodňuje  a  využívá  polohové  a  metrické  vlastnosti  základních  rovinných  útvarů  při  řešení  úloh  a  jednoduchých

praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
7.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
7.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
7.4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
7.5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových   
konstrukčních úloh
7.6 načrtne a sestrojí základní rovinné útvary
7.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
7.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
7.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
7.10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
7.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
7.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
7.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Učivo (U)
7.1 rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné 
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
7.2 metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
7.3 prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
7.4 konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová 
souměrnost
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8. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
8.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí

Učivo (U)
8.1 číselné a logické řady
8.2 číselné a obrázkové analogie
8.3 logické a netradiční geometrické úlohy

5.10.3.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Matematický seminář
                 
                       

                 
SzM 6

   
SzM 7.doc

    
SzM 8

     
SzM 9.doc
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5.10.4         SEMINÁŘ Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

5.10.4.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Seminář z přírodovědných předmětů vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Jedná se o

integrovaný  předmět,  který  svým  vzdělávacím  obsahem  doplňuje  a  rozvíjí  především  učivo  vyučovacího  předmětu  Přírodopis.
Z průřezových témat je zde realizována hlavně Environmentální výchova.

Tento předmět svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět přírodním procesům.
Významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami, si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o
rozvíjení dovednosti soustavně a objektivně pozorovat, experimentovat a měřit, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Žáci se
učí zkoumat souvislosti a vztahy mezi přírodními procesy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy. Učí se zkoumat změny
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné
poznání ve prospěch ochrany životního prostředí. Získávají komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou
součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

5.10.4.2  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozsah a hloubku učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků a na to, ve kterém ročníku
se žák nachází. Obsah, rozsah a hloubka učiva je tedy přizpůsobena tak, aby v tomto semináři mohli kooperovat žáci 6. až 9. ročníku. Ti
si mohou zvolit tento volitelný seminář ve všech ročnících II. stupně ZŠ ve dvouhodinové dotaci týdně. Rychlost postupu přizpůsobuje
učitel aktuální úrovni poznávacích schopností žáků.

Žáci se na odpovídající  věkové úrovni učí orientovat v ekologických a environmentálních problémech, dokáží komunikovat o
těchto problémech a umí vyjadřovat svůj názor na tuto problematiku. Dokáží též popsat způsob zmírnění či nápravy. Na odpovídající
věkové úrovni se učí zkoumat přírodní fakta, a to s využitím různých empirických metod poznávání i  různých metod racionálního
uvažování.

Vyučovací  předmět  Seminář  z přírodovědných  předmětů  se  vyučuje  ve  dvouhodinové  týdenní  dotaci,  tyto  dvě  hodiny  jsou
spojeny do bloku. Výuka probíhá v odborné pracovně přírodopisu, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tématické vycházky a
exkurze, pozorování přímo v terénu,…). Vzdělávací obsah je realizován převážně aktivními metodami výuky – např. hry s ekologickou
tématikou, diskuse, používání audiovizuální techniky, praktická cvičení a řešení problému samostatně nebo ve skupinách, kde dochází
ke spojování žáků z různých ročníků, jejich spolupráci a účinné komunikaci. Velký význam má též cílené vedení žáků k samostatnému
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vyhledávání a získávání informací z různých dostupných zdrojů (odborné encyklopedie, tisk, televize, internet,…). Důležitá je také
prezentace a obhajoba výsledků vlastní práce při ústních a písemných výstupech.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

             
5.10.4.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Žáci vyvozují závěry v rámci experimentů, pozorování a ekologických her
 Užívají odborné biologické a ekologické termíny
 Vyhledávají a třídí informace z oblasti přírodopisu a ekologie, tyto informace propojují a uvádí do souvislostí

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Samostatně pozorují a experimentují a prezentují své výsledky při písemných či ústních výstupech 
 Vyhledávají informace týkající se probírané látky (práce s textem, internet, encyklopedie…)

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vyjadřují své myšlenky při ústním projevu (referát, odpovědi na otázky) i písemném projevu (písemný referát,…)
 Respektují ostatní a obhajují své názory při práci ve skupině
 Účinně komunikují v hodinách (s učitelem i s ostatními žáky) – pravidla rozhovoru, diskuse, kladení otázek 

souvisejících s tématem
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Podílejí se na účinné spolupráci třídy s učitelem při hodině (aktivní spolupráce)
 Podílejí se na práci ve skupině a přijímají svou roli při řešení konkrétního problému

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Dodržují hygienické návyky a pravidla práce v pracovně přírodopisu i při pobytu v přírodě, dbají při tom o své zdraví i
zdraví ostatních

 Orientují se v ekologických a environmentálních problémech a jejich podstatě

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Umí používat chemické nádobí a chemické pomůcky i další pomůcky používané v semináři
 Dodržují řád pracovny přírodopisu
 Prezentují svou práci před ostatními (výsledky experimentů, referáty)
 Aktivně pracují při hodinách semináře a plní zadané úkoly
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5.10.4.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodopis

3. BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
3.2 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
3.3 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
3.4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
3.5 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Učivo (U)
3.1 anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
3.2 fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
3.3 systém rostlin - poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, 
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky 
významných zástupců
3.4 význam rostlin a jejich ochrana

4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
žák
4.2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
4.3 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí
4.4 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

Učivo (U)
4.1 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování
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4.2 vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých skupin živočichů  - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci,
hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
4.3 rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov
domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
4.4 projevy chování živočichů

7. ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
7.2 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému
7.3 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
7.4 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

Učivo (U)
7.1 organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
7.2 ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich řešení, chráněná území

8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 aplikuje praktické metody poznávání přírody
8.2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Učivo (U)
8.1 praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a 
atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
8.2 významní biologové a jejich objevy
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5.10.4.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů           
                                                                                                                                                                                                                      

"Př -s.doc"
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5.10.5      SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU

5.10.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

            Integrovaný předmět, který svým vzdělávacím obsahem doplňuje a rozvíjí především učivo vyučovacího předmětu Zeměpis.
Z průřezových témat je zde realizována zejména Environmentální výchova.

            Tento předmět svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět přírodním procesům, a
osvojit si praktické zeměpisné dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně a objektivně pozorovat, experimentovat
a měřit, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat souvislosti a vztahy mezi přírodními procesy, hledat a řešit
poznávací nebo praktické problémy. 

5.10.5.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozsah a hloubku učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků a na to, ve kterém ročníku
se žák nachází. Obsah, rozsah a hloubka učiva je tedy přizpůsobena tak, aby v tomto semináři mohli kooperovat žáci 7. až 9. ročníku. Ti
si mohou zvolit tento volitelný seminář v 7., 8., a 9. ročníku. Ve všech ročnících je seminář s dvouhodinovou dotací v týdnu. Rychlost
postupu přizpůsobuje učitel aktuální úrovni poznávacích schopností žáků.

Žáci se na odpovídající věkové úrovni učí základní zeměpisné dovednosti, dokáží je prakticky využívat a umí vyjadřovat svůj
názor na tuto problematiku. Na odpovídající věkové úrovni se učí využívat nejrůznější kartografické metody, a to i s  využitím různých
geografických informačních systémů.

Vyučovací předmět Seminář ze zeměpisu se vyučuje ve dvouhodinové týdenní dotaci, tyto dvě hodiny jsou spojeny do bloku.
Výuka probíhá v odborné pracovně zeměpisu, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tématické vycházky a exkurze, práce s  mapou,
orientace v krajině,…). Vzdělávací obsah je realizován převážně aktivními metodami výuky – např. hry, tvorba kartografických děl,
diskuse,  používání  audiovizuální  techniky,  praktická cvičení,  používání  GPS,  řešení  problému samostatně nebo ve  skupinách,  kde
dochází  ke  spojování  žáků  z různých  ročníků,  jejich  spolupráci  a  účinné  komunikaci.  Velký  význam  má  též  cílené  vedení  žáků
k samostatnému vyhledávání  a získávání  informací  z různých dostupných zdrojů (odborné encyklopedie,  tisk,  televize,  internet,…).
Důležitá je také prezentace a obhajoba výsledků vlastní práce při ústních a písemných výstupech.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích.
Tím dochází k realizaci EVVO jako průřezového tématu. Bližší popis způsobu realizace a souhrn jednotlivých realizovaných aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

          
5.10.5.3    Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář ze zeměpisu

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého regionu, své vlasti, poznávání 
cizích zemí. 

 Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o turistiku).
 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lidských výtvorů.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Zeměpis rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i 

interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených pravidel chování na
 mimoškolních akcích.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
             Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
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KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních  členů

týmu.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.
 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  a

nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
zájmy  školy,  zájmy  žáků  a  oprávněné  zájmy  rodičů  před  svými  osobními  zájmy.  Pomáháme  svým
spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a

             jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a k
             svým  spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat.

 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcka techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).

             Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s    
             novými poznatky a technologiemi v oboru zeměpis a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
             didaktika zeměpisu. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
             zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně  
       prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.
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5.10.5.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Zeměpis

2. stupeň
1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů,

z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
1.2 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
1.3 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti,
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině

Učivo (U)

1.1 komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně používané
1.3 geografická kartografie  a topografie  -  měřítko a obsah plánů  a map, orientace plánů  a  map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické podobě

2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
2.2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
2.3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
2.4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
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Učivo (U)
2.1 Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, světový čas,  časová
pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
2.2 krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
2.3 systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně
2.4 systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti

3. REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy (OVO)
žák

3.3  porovnává  a  přiměřeně  hodnotí  polohu,  rozlohu,  přírodní,  kulturní,  společenské,  politické  a  hospodářské  poměry,
zvláštnosti  a  podobnosti,  potenciál  a  bariéry  jednotlivých  světadílů,  oceánů,  vybraných  makroregionů  světa  a  vybraných
(modelových) států

Učivo (U)
3.2 modelové regiony světa  - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti
jejich řešení

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák

4.5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků
4.6  lokalizuje  na  mapách  jednotlivých  světadílů  hlavní  aktuální  geopolitické  změny  a  politické  problémy  v  konkrétních
světových regionech
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Učivo (U)
4.1 obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky
4.4 regionální  společenské, politické  a hospodářské útvary  -  porovnávací  kritéria:  národní  a  mnohonárodnostní  státy,  části  států,
správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení
(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
5.2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
(biomů)
5.3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Učivo (U)
5.1 krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin
5.2 vztah příroda a společnost  - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná
území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva

6. ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
6.2  hodnotí  na  přiměřené  úrovni  přírodní,  hospodářské  a  kulturní  poměry  místního  regionu,  možnosti  dalšího  rozvoje,
přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům
6.3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České
republiky v evropském a světovém kontextu
6.4  lokalizuje  na  mapách  jednotlivé  kraje  České  republiky  a  hlavní  jádrové  a  periferní  oblasti  z  hlediska  osídlení  a
hospodářských aktivit
6.5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států
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Učivo (U)
6.1 místní  region  -  zeměpisná  poloha,  kritéria  pro  vymezení  místního  regionu,  vztahy  k  okolním  regionům,  základní  přírodní  a
socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)
6.2 Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické
a  hospodářské  charakteristiky,  sídelní  poměry;  rozmístění  hospodářských  aktivit,  sektorová  a  odvětvová  struktura  hospodářství;
transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení České
republiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu
6.3  regiony  České  republiky  -  územní  jednotky  státní  správy  a  samosprávy,  krajské  členění,  kraj  místního  regionu,  přeshraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregionech

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
7.2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
7.3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

Učivo (U)
7.1 cvičení  a  pozorování  v terénu místní  krajiny,  geografické exkurze  -  orientační  body,  jevy,  pomůcky a přístroje;  stanoviště,
určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché
panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů
7.2 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života  - živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

5.10.5.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Seminář ze zeměpisu     

Seminář ze zeměpisu
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5.10.6         INFORMATIKA

5.10.6.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.  Je realizován v rozšiřující
oblasti jako volitelný předmět, ve všech třídách od 7. do 9. ročníku.

Vede k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software, práce v síti k praktickému zvládnutí práce s grafikou,
textem, s  tabulkami a k tvorbě prezentací.  Všechny tyto nástroje slouží  pro zpracování informací  s  vyhledáním na Internetu. Pro
vzájemnou komunikaci a předávání souborů se použitím elektronické pošty. Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovány na úlohách v
návaznosti na výuku ostatních předmětů.

5.10.6.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah volitelného předmětu Informatika obsahově navazuje na povinný předmět Informatika realizovaný v 5. a 6.
ročníku s  hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5.ročníku a 2 hodiny týdně v 6. ročníku. Volitelný předmět Informatika je realizován v 7.
ročníku až v 9. ročníku ve dvojhodinové dotaci týdně. Vede  žáky k orientaci se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho
využití,  zacházet  s  počítačem a jeho přídavnými zařízeními  uživatelským způsobem, pracovat  s  hotovými didaktickými programy,
osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a
aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.

Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“.

Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro
jednoho žáka“. Z tohoto důvodu se třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner, digitální
fotoaparát a kameru, interaktivní tabuli, dataprojektor a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD a DVD disk).

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
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rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze
7.2 Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

             
5.10.6.3       Výchovné a vzdělávací strategie volitelného předmětu Informatika

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím.

- Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem 
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).

- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních 
jevů a procesů.

- Učíme žáky k práci s chybou
- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.

-      Jdeme příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání ICT.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má sloužit
       nám a ne my jí“.
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.

-  Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení.
- Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce.
- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání 

českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi.
- Podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností. Dodržujeme základní 
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typografická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního materiálu.
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a
v jiných médiích.

- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci..
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních technologií.
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali při

tvořivé práci.
- Jdeme příkladem – vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních. Dovedeme se učit 

od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT.
KK5

KOMPETENCE
OBČANSKÉ

vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.
- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření.
- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup k žákům.
- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektujeme osobnost žáka, jeho 
práva a záliby. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě

- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich
- učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce.
- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť.
- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou.

- Jdeme příkladem – písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi v 
maximální míře využíváme možnosti, které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie.
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jejich budoucího povolání

5.10.6.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie

2. stupeň

4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

Učivo (U)
4.1 hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
4.2 internet

5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
5.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
5.3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
5.4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
5.5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

 
Učivo (U)
5.1 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
5.2 tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
5.3 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
5.4 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
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5.10.6.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Informatika           
                                        

InfV 7 InfV 8 InfV 9
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5.10.7       SEMINÁŘ SPOLEČENSKOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

5.10.7.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Seminář společenskovědných předmětů je volitelný předmět vytvářený pro žáky se specifickým zájmem o historii i současnost různých
oblastí  lidského  života  a  kultury.  Staví  na  zkušenostech  a  poznatcích  žáků,  které  získali  v  průběhu  školního  vzdělávání  (zejména  ve
společenskovědních předmětech),  ale i z vlastní četby a studia dostupných dokumentů a materiálů.  Cílem je, aby si žáci propojili  a utřídili
poznatky a dovednosti získané ve společenskovědních předmětech, při různých činnostech i v životě mimo školu a aby rozvíjeli své specifické
odborné i praktické zájmy.

5.10.7.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Učivu semináře spol.  předmětů je  věnována jedna nebo dvě hodiny týdně (podle volby v 6.,  7.,  8.  i  9.ročníku jednohodinová nebo
dvojhodinová dotace týdně). Výuka probíhá v kmenových třídách, v počítačové učebně, v učebně s televizí, videem a multimediální tabulí nebo
na veřejných prostranstvích.

Mezi metody a formy práce náleží výklad, diskuse, skupinové vyučování, činnostní vyučování, samostatná práce, úvahy, krátkodobé
projekty, testy, sledování a analýza diapozitivů a dokumentárních filmů, práce s PC a audiovizuální technikou.  

             
5.10.7.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář společenskovědných předmětů

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

* učíme žáky vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky posuzovat, třídit je a využívat
* vedeme žáky k sebehodnocení i hodnocení navzájem
* žáci se zúčastňují různých soutěží, které je motivují k učení
* na praktických úlohách ze života ukazujeme žákům smysl učení, jeho celoživotní nutnost
* vedeme žáky k samostatnému myšlení, existují různé cesty při řešení problému

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

* motivujeme žáky problémovými úlohami ze života
* žáci týmově spolupracují na řešení problému, sami vytvářejí postupy
* podporujeme využívání moderní technologie při řešení problému
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podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

* žáci mohou k prezentaci svých projektů využívat interaktivní tabuli 
* žák má možnost kdykoli se poradit s učitelem

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

* žáci jsou vedeni k tomu, aby se uměli vyjadřovat jazykově správně, souvisle a kultivovaně
* učitelé užívají kooperativní metody učení, podporují spolupráci mezi žáky
* žáci naslouchají svým spolužákům, hodnotí jejich projevy a argumentaci, diskutují
* žáci se učí využívat moderní informační a komunikační technologie 
* zadáváme žákům referáty, které prezentují před spolužáky

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

* učitel při vyučování využívá skupinovou práci, vzájemná pomoc při učení
* žáci se učí pracovat ve skupině, kvalitní týmové spolupráci
* žáci si ve skupině pomáhají, uplatňují své znalosti a dovednosti, výsledky práce prezentují

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

* žák se učí tolerovat a respektovat lidi jiných národností, kultur, náboženských vyznání, …
* učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

KK6
KOMPETENCE

* žáci hodnotí práci svou i práci spolužáků
* při hodinách je kladen důraz na pestrost úkolů tak, aby všichni žáci s různými dispozicemi měli šanci na 
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PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

seberealizaci
* žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

5.10.7.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Seminář společenskovědných předmětů           
                                        
                                                                                                                                                                              

Spol
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5.10.8       ESTETICKO – VÝTVARNÝ SEMINÁŘ

5.10.8.1     CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

      Vyučovací  volitelný předmět Esteticko-výtvarný seminář vychází  ze vzdělávací  oblasti  Umění a kultura RVP ZV. Esteticko-

výtvarný seminář zprostředkovává žákům umělecké poznávání světa, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických

souvislostech, vytváří kladný vztah ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti, rozvíjí estetické cítění. Esteticko-výtvarný seminář je

postaven na tvůrčích schopnostech žáků. Přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako

k prostředku komunikace. Žák se učí chápat umění jako specifický způsob poznání. Učí se uvědomovat si sebe samého, zaujímat osobní

účast v procesu tvorby a chápat proces tvorby jako způsob vyjadřování osobních prožitků a postojů. Žák se učí plánovat, organizovat a

hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.

5.10.8.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Volitelný předmět Esteticko-výtvarný seminář je samostatným předmětem v 7., 8. a  9. ročníku. Vyučuje se ve 2 hodinové týdenní

dotaci. Výuka probíhá převážně ve  specializované učebně výtvarné výchovy, keramické dílně, část výuky probíhá mimo budovu školy

(výtvarné činnosti v krajině, návštěvy galerií, historických památek, exkurze).

            Žáci se seznamují a zdokonalují se ve výtvarných technikách a postupech, které nemohou být vzhledem ke svému charakteru

zařazeny do vyučovacích hodin Výtvarné výchovy. Esteticko-výtvarný seminář vytváří větší prostor pro osobitý umělecký projev žáka.

            Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s  ohledem na konkrétní podmínky, potřeby a zájem žáka. Vhodně a

funkčně volí a propojuje činnosti senzibilující a tematizované - oblast Rozvíjení smyslové citlivosti a Uplatňování subjektivity. Nedílnou

součást tvoří činnosti spojené s prezentací výsledků výtvarné aktivity žáka - oblast Ověřování komunikačních účinků.

           Předmětem prolínají v určité míře všechna průřezová témata dle RVP ZV.
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      Prostředky k naplňování klíčových kompetencí jsou zejména:

 výtvarně estetické vnímání, pozorování a reagování na vnější i vnitřní podněty

 hra a experimentace s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových možností

 hledání tvořivého řešení konkrétních problémů prostřednictvím výtvarně výrazových prostředků

 objevování výtvarných kvalit a hodnot ve světě přírody, kultury a umění

 postupné chápání, osvojování a používání výtvarně znakových systémů

      Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání-samostatná práce, skupinové vyučování, kolektivní

práce, krátkodobé projekty. 

             
5.10.8.3       Výchovné a vzdělávací strategie volitelného předmětu Esteticko – výtvarný seminář

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k 
učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k 
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

- Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti.
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
- Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních 

a kulturních souvislostech.

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oboru "Výtvarná 
výchova".

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování

- Učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
- Na modelových příkladech učíme žáky využívat vhodný algoritmus řešení problémů.

-   Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace.
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a k řešení problémů
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného

- prostředku komunikace.
- Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské 

komunikace.
- Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním 

projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, 

nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
- Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života.
- Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních.

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme 
zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsobů nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k
            jevům a vztahům ve společnosti a v mnohotvárném světě.

- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které
- plný výtvarný prožitek není možný.
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KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy
pochválíme.

- Učíme žáky používat při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
- Učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji a chemickými látkami.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na 

nové pracovní podmínky.
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi.
- Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout

svoje nadání.

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i 

širší veřejností.

5.10.8.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná výchova

2. stupeň

Očekávané výstupy (OVO)
Žák
2.1 vybírá,  vytváří a pojmenovává co nejširší  škálu prvků  vizuálně  obrazných vyjádření  a jejich vztahů; uplatňuje je pro
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
2.2 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
2.3 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace
2.4 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních
2.5 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i symbolického obsahu
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2.6 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
2.7 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní,společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
2.8 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

Učivo(U)
4. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
4.1  prvky vizuálně  obrazného vyjádření  -  linie,  tvary,  objemy, světlostní a barevné kvality,  textury;  vztahy a uspořádání  prvků  v ploše,
objemu,  prostoru a v časovém průběhu (podobnost,  kontrast,  rytmus,  dynamické proměny, struktura),  ve statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření
4.2 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
(lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické vyjádření
4.3  reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly  - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů  při vlastní
tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)
4.4  smyslové účinky vizuálně  obrazných vyjádření  -  umělecká  výtvarná  tvorba,  fotografie,  film,  tiskoviny,  televize,  elektronická  média,
reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

5. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
5.1  prostředky pro vyjádření emocí,  pocitů, nálad, fantazie,  představ a osobních zkušeností  -manipulace s objekty,  pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
interpretace
5.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry
5.3  přístupy k vizuálně  obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích
činnostech

6. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
6.1  osobní  postoj  v  komunikaci  -  jeho  utváření  a  zdůvodňování;  důvody  vzniku  odlišných  interpretací  vizuálně  obrazných  vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
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6.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků
tvorby s respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace
6.3 proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného

5.10.8.5      Vzdělávací obsah volitelného předmětu Esteticko – výtvarný seminář           
                                        

EVS 7 EVS 8 EVS 9
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5.10.9       SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVA

5.10.9.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Volitelný  vyučovací  předmět  Sportovní  příprava  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  zdraví.  Svým  vzdělávacím  obsahem

navazuje  na  povinný předmět  Tělesná výchova  a  volitelný  předmět  Sportovní  příprava  –  volejbal,  které  ve  své  podstatě  rozšiřuje  a

podporuje.  Je určen především žákům pohybově  nadaným, kteří  již  dosáhli  určité  "sportovní  výkonnosti".  Pomáhá jim ještě  více

rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat jejich zdatnost a výkonnost a uspokojovat v optimální míře jejich pohybové

potřeby a zájmy. Výuka je zaměřena na správné vykonávání vybraných pohybových  činností, dodržování vhodného denního režimu,

praktické naplňování zásad zdravého životního stylu, regeneraci sil, vhodnou kompenzaci různého zatížení, ochranu zdraví a života při

různých sportovních činnostech. Velký důraz je kladen na rozvíjení pohybových schopností a dovedností. Při volbě vhodných forem a

metod výuky a při volbě konkrétních činností vyučujícím, hrají velkou roli žákův prožitek, pocit úspěchu a pozitivní sebehodnocení, ke

kterým výuka vyučovacího předmětu Sportovní příprava cíleně směřuje.

5.10.9.2     Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací  obsah  volitelného  předmětu  Sportovní  příprava  podporuje  splnění  konkretizovaných  výstupů  předmětu  Tělesná

výchova  v  jednotlivých  tématických  blocích.  Obsahem  jsou  především  činnosti  směřující  k rozvoji  a  zdokonalování  pohybových

schopností a dovedností. Jsou realizovány prostřednictvím atletických a gymnastických průpravných cvičení a disciplín, posilováním,

strečinkem, zařazujeme zde kompenzační cvičení, zdravotní tělesnou výchovu, regenerační aktivity, relaxaci, atd.  Sportovní přípravu si

mohou vybrat pouze žáci 2. stupně ZŠ ze „sportovních tříd“ 7. až 9. ročníku. Týdenní dotace předmětu Sportovní příprava činí 1 hodinu

týdně. Vyučovací předměty Tělesná výchova, Sportovní výchova, Sportovní příprava, Sportovní příprava - volejbal a Sportovní hry jsou

v souladu se vzdělávacími prioritami školy podporovány i v rámci různých školních projektů.
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Výuka Sportovní přípravy je organizována ve dvou tělocvičnách v budově školy. Současně jsou využívána i jiná sportoviště:

venkovní hřiště, které je součástí areálu školy a mohou být využívána další sportovní zařízení ve městě -  volejbalové kurty. 

             
5.10.9.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Sportovní příprava

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za
své  vzdělávání,  umožnit
žákům osvojit si strategii učení
a motivovat  je  pro celoživotní
učení

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení
- těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci
       a svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat  žáky k  tvořivému
myšlení,logickém  u  uvažování
a k řešení problémů

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek

        k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ
vést  žáky  k  otevřené,
všestranné  a  účinné
komunikaci

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí
       mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.
- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
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       pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na
veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a 
hodnotit práci vlastní i druhých

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako
mozaiku

      vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
       každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách
       a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.

- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
       nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
       první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
       zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ
vychovávat žáky

- jako svobodné občany, plnící
si  své  povinnosti,  uplatňující
svá  práva  a  respektující  práva
druhých,
-  jako  osobnosti  zodpovědné
za svůj  život,  své zdraví  a za
své životní prostředí,
-  jako  ohleduplné  bytosti,
schopné  a  ochotné  účinně
pomoci v různých situacích

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně
       patologickým jevům.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
- Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
      se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
       nové pracovní podmínky.
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
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vést žáky k pozitivnímu vztahu
k  práci,  naučit  žáky  používat
při  práci  vhodné  materiály,
nástroje  a  technologie,  naučit
žáky  chránit  své  zdraví  při
práci, pomoci žákům při volbě
jejich budoucího povolání

       bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.

- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
- Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.

5.10.9.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova

2. stupeň

4. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
4.2 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
4.3 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
4.4 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
4.5 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší
4.6 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

Učivo (U)
4.1 význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
4.2 zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením
4.3  prevence  a  korekce  jednostranného  zatížení  a  svalových  dysbalancí  -  průpravná,  kompenzační,  vyrovnávací,  relaxační  a  jiná
zdravotně zaměřená cvičení
4.4 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a
klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného
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   5. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
5.2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Učivo (U)
5.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
5.2 gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
5.3 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem - základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků; tance
5.4 úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
5.6 sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
5.7 turistika a pobyt v přírodě - příprava turistické akce, přesun do terénu, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního
běhu, dokumentace z turistické akce
5.8 plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace na
vodní  prostředí  a  základní  plavecké  dovednosti)  -  další  plavecké  dovednosti,  další  plavecký  způsob  (plavecká  technika),  dovednosti
záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti
5.9  lyžování,  snowboarding, bruslení  (podle podmínek školy)  -  běžecké lyžování,  lyžařská turistika,  sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
5.10 další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

6. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
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6.2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k  
Opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
6.3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
6.4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
6.5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
6.6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
6.7 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Učivo (U)
6.1 komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech
6.2 organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování
6.3 historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus - olympijská charta
6.4 pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
6.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
6.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, evidence, vyhodnocování

5.10.9.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sportovní příprava           
                                                                                                                                                                                                                                      

      

SPP
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5.2       MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2.1       MATEMATIKA 

5.2.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací   oblasti  Matematika  a její  aplikace.  Pro tuto oblast je typická práce
s matematickými objekty a využití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a
umožňuje  získávat  matematickou  gramotnost.  Vzhledem  k nezastupitelné  roli  prolíná  celým  základním  vzděláváním  a  vytváří
předpoklady pro další studium.

                 Svým pojetím navazuje předmět Matematika na 2.stupni základní školy 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,  spolupracovat při  jejich řešení,  vyslovovat hypotézy na
základě zkušenosti nebo pokusu. Postupně si osvojují algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  Jsou schopni provést
rozbor problému, plán jeho řešení, zvolit postup k jeho vyřešení a výsledky vyhodnotit.

Matematické  vzdělání  zdůrazňuje  porozumění  základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich  vztahům.
Dochází k postupnému osvojování algoritmů, pojmů, terminologie, symboliky a způsobů jejich užití. Poznatky a dovednosti získané ve
vzdělávacím předmětu Matematika tvoří předpoklad k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků (práce ve dvojicích a malých skupinách). Vzájemně se
učí, realizují matematické projekty, prezentují, řeší úlohy. Žáci se učí používat prostředky výpočtové techniky (především kalkulátory,
vhodný počítačový software, výukové programy). Zdokonalují se v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na 1.stupni na tři tematické okruhy: 

1) Čísla a početní operace

2) Závislosti, vztahy a práce s daty

3) Geometrie v rovině a v prostoru

4) Důležitou součástí jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace ve třech složkách:  dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč operaci provádět předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s realitou). 
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V tematickém okruhu Závislosti,  vztahy a práce s daty žáci  rozpoznávají  určité  typy změn a závislostí,  které jsou projevem
běžných  jevů  reálného  světa,  a  seznamují  se  s  jejich  reprezentacemi.  Změny  a  závislosti  analyzují  z tabulek,  diagramů  a  grafů,
v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem.

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod, obsah, zdokonalovat svůj grafický
projev.

Nestandardní a aplikační úlohy a problémy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání.
Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje, řešit optimalizační úlohy.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače, výukové programy). Zdokonalují se v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.

5.2.1.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Celá vzdělávací oblast předmětu Matematika je na 2.stupni rozdělena na čtyři tematické okruhy: 

1) Číslo a proměnná

2) Závislosti, vztahy a práce s daty

3) Geometrie v rovině a prostoru

4) Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Vyučovací předmět Matematika se vyučuje samostatně v 1. - 5.ročníku v dotaci určené učebním plánem. Vyučovací předmět
Matematika je zařazen samostatně v 6. - 9.ročníku v dotaci určené učebním plánem.

Hodnocení  žáka  sleduje,  jak  je  schopen  aplikovat  získané  dovednosti  a  vědomosti,  spolupracovat,  přemýšlet  a  řešit  úlohy,
obhajovat vlastní názory.

V předmětu Matematika se snažíme rozvíjet všechna průřezová témata, a to vhodně vybraným obsahem vybraných tematických
okruhů.

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.
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Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů
pro  zkvalitnění  vzdělávání  a  inovaci  školních  vzdělávacích  programů ZŠ  zřizovaných  městem Příbram“ byl  pokus  o  využití
zajímavé lokality v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách
–  kroužcích.  Tím  dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých
realizovaných aktivit rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je
popsán v příloze 7.2 Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

             
5.2.1.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Žáci poznávají postupně přirozená čísla, jejich zápis, vytvářejí si základ pro ovládnutí dalších číselných oborů
 Žáci rozvíjejí svoji paměť numerickými výpočty, osvojují si jednoduché matematické vzorce a algoritmy
 Učitel žákům předkládá zásobu matematických nástrojů, vede je k efektivnímu využívání osvojeného matematického

aparátu (především sčítání, odčítání, násobení a dělení a využívání těchto úkonů při řešení úloh)
 V hodinách geometrie je rozvíjena prostorová představivost žáků (orientace v prostoru, geometrická představivost),

žáci postupně získávají základní manuální geometrické dovednosti, pracují s geometrickými rovinnými a prostorovými
tvary

 Učitel vede žáky k vyvozování závěrů z řešených úloh a využívání matematických dovedností v dalším učení
 Samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů a jejich třídění pro efektivní využití  v procesu učení
 Práce s tabulkami, kalkulačkou, PC a internetem
 Zapojení žáků do školních kol olympiád a soutěží
 Vytváření zásoby matematických termínů, znaků a symbolů a jejich uvádění do souvislostí
 Posouzení vlastních výsledků učení a vyvození závěrů

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru matematika rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel  učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“).
 Žáci provádějí jednoduché rozbory matematického problému nebo zpracovávají data a navrhují plán řešení, odhadují

výsledek, volí postup vyřešení, vyhodnocují správnost výsledku k podmínkám úlohy nebo problému
 Učitel postupně vede žáky k rozvíjení logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné, jednoduché a věcné

argumentaci prostřednictvím řešení matematického problému (příklad, úloha)
 Žáci jsou vedeni k vyhledávání klíčového místa problému (např. klíčová slova slovní úlohy)
 Prezentují výsledky svých řešení, snaží se o obhájení svých rozhodnutí na základě jednoduché argumentace, žáci jsou

vedeni k tomu, že k výsledku lze dospět různými způsoby
 Využití výukových programů na PC
 Pozorování, experimentování, odhadování a porovnávání výsledků, a vyvozování závěrů
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 Vyhledávání optimálního postupu k vyřešení problému
 Rozvoj kombinatorického a logického myšlení
 Provádění rozboru problému a plánu řešení

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Učitel vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování s užíváním matematického jazyka a symboliky
 Žáci provádějí rozbory odpovídající věku při řešení matematických úloh, snaží se o posouzení reálnosti výsledků,
      jsou vedeni k obhájení vlastního názoru jednoduchými argumenty, různými interpretacemi početních operací 
 Učí se písemné i ústní formě pro vyjádření svého názoru při řešení zadaných úloh
 Učitel vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užitím matematického jazyka včetně symboliky
 Orientace ve světě informací a jejich třídění
 Tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci svých výsledků
 Využití názorů a schopností druhých lidí, práce ve skupinách
 Pochopení a vysvětlení textu, jeho převedení do matematického jazyka

 Jdeme  příkladem  –  „profesionálním“  přístupem  ke  komunikaci  s  žáky,  rodiči,  zaměstnanci.  Sami  otevřeně
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Učitel vede žáky v hodinách  k rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh 
 Rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti žáků při řešení úloh
 Vede žáky k matematické přesnosti (výpočty) a dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu 
 Starší žáci jsou vedeni k podílu na vytváření pravidel práce ve skupině, přijímání nových rolí
 Efektivní spolupráce se skupinou a týmem
 Dokážou postupně hodnotit sebe a ostatní členy týmu
 Vložit do řešení úkolu své poznatky a znalosti
 Ovlivňovat kvalitu společné práce a naopak čerpat poučení ze společné práce
 Rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti,
 Rozvoj systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti

 Jdeme příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů    pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických a
            nepedagogických pracovníků školy.  Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
            první a druhý stupeň.
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KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Žáci prezentují  svoji  práci  účastí  v matematických soutěží  (např. Matematický KLOKAN), využívají  matematické
dovednosti při pořádání školních soutěží a menších projektů

 Získávají v hodinách zkušenosti s využitím matematického aparátu v praxi (př. obchod, krizové situace – sbírky …)  
 Uvědomování si práv a povinností
 Vedení k zodpovědnosti za své vlastní rozhodnutí
 Vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti z praxe, jejich ověřování a vyvracení protipříkladem 

 Jdeme  příkladem  –  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  příkladně plníme  své  povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se
k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci využívají matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření, porovnávání velikostí
a vzdáleností, orientace)

 Dodržují pravidla při bezpečném používání nástrojů (př. kružítko) a pracovních řádů
 Učitel vede žáky k plánování své práce (matematické postupy)
 Využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření, porovnávání, orientace)
 Používání zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení)
 Možnost interpretace vlastního názoru
 Vytváření modelů, grafů, nákresů, schémat, tabulek, konstrukcí

 Jdeme  příkladem  –  příkladně si  plníme  své  pracovní  povinnosti  (nástupy  do  hodin,  příprava  na  výuku  …).
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
širší veřejností.
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5.2.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika a její aplikace

1. stupeň
1.ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
1.1 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
1.2 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1.3 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
1.4 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
1.5 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
1.6 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
1.7 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
1.8 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
1.9 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
1.10 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
1.11 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
1.12 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
1.13 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Učivo (U)
          1.1 přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model)
1.3 násobilka
1.4 vlastnosti početních operací s čísly
1.5 písemné algoritmy početních operací
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2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
2.1 orientuje se v čase, převádí jednotky času v běžných situacích

2.2 opisuje jednoduché závislosti z praktického života
2.3 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
2.4 vyhledává, sbírá a třídí data
2.5 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Učivo (U)
2.1 závislosti a jejich vlastnosti
2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
3.1 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;  nachází v realitě jejich reprezentaci
3.2 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
3.3 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
3.4 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce
3.5 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
3.6 sestrojí rovnoběžky a kolmice
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3.7 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
3.8 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním

papíru

Učivo (U)
3.1  základní útvary v rovině - lomená  čára, přímka, polopřímka, úsečka,  čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,  čtyřúhelník,
mnohoúhelník
3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
3.4 obvod a obsah obrazce
3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině
3.6 osově souměrné útvary

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
4.1 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

Učivo (U)
4.1 slovní úlohy
4.2 číselné a obrázkové řady
4.3 magické čtverce
4.4 prostorová představivost

2. stupeň
5. ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
5.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
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5.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
                       5.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným  
                       číslem, procentem)

5.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
5.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
5.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
5.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
5.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel

Učivo (U)
5.1 dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti
5.2 celá čísla - čísla navzájem opačná, číselná osa
5.3 desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
5.4 poměr - měřítko, úměra, trojčlenka
5.5 procenta - procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
5.6 mocniny a odmocniny - druhá mocnina a odmocnina
5.7 výrazy - číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
5.8 rovnice - lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

6. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
6.2 porovnává soubory dat
6.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
6.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
6.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
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Učivo (U)
6.1  závislosti a data  - příklady závislostí  z praktického života a jejich vlastnosti,  nákresy, schémata,  diagramy, grafy, tabulky;
četnost znaku, aritmetický průměr
6.2 funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce

7.GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1  zdůvodňuje  a  využívá  polohové  a  metrické  vlastnosti  základních  rovinných  útvarů  při  řešení  úloh  a  jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
7.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
7.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
7.4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
7.5  využívá  pojem množina  všech  bodů  dané  vlastnosti  k  charakteristice  útvaru  a  k  řešení  polohových  a  nepolohových
konstrukčních úloh
7.6 načrtne a sestrojí základní rovinné útvary
7.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
7.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
7.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
7.10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
7.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
7.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
7.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Učivo (U)
7.1 rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník,  čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
7.2 metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
7.3 prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
7.4  konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová
souměrnost
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8. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1  užívá  logickou  úvahu  a  kombinační  úsudek  při  řešení  úloh  a  problémů  a  nalézá  různá  řešení  předkládaných  nebo
zkoumaných situací
8.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí

Učivo (U)
8.1 číselné a logické řady
8.2 číselné a obrázkové analogie
8.3 logické a netradiční geometrické úlohy

5.2.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika           
                                                                                                                                                                                                                      

"M 1.doc" "M 2.doc"

 
"M  3.doc" "M 4.doc" "M 5.doc"

"M 6.doc"

 
"M 7.doc" "M 8.doc" "M 9.doc"
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5.3            INFORMATIKA

5.3.1          CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Předmět se vyučuje na 1. stupni  v 5.
ročníku s hodinovou týdenní dotací a 2. stupni v 6.  ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací jako povinný, v 7.,   8. a 9.ročníku jako
volitelný předmět ve dvouhodinové týdenní dotaci. Jeho cílem je naučit žáka základní dovednosti v oblasti výpočetní techniky jako je
práce s počítačem, vyhledávání informací a jejich následné třídění a zpracování, orientace v nejrůznějších programech a jejich využití
k zpracování v konkrétních úkolech.

Zvládnutí  výpočetní  techniky,  zejména rychlého vyhledávání  a  zpracování  potřebných informací  pomocí  internetu  a jiných
digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti
využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební
texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou
vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oboru Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích
oblastí základního vzdělávání.

5.3.2          Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět vede žáka k samostatné práci s informacemi, využívání nejrůznějších informačních zdrojů, srovnání kvality informací a
jejich zpracování. Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. V předmětu Informatika se žáci dále seznámí
se zákonitostmi počítačového prostředí, na uživatelské úrovni zvládnou ovládání počítače a práci v jednotlivých programech. Dokáží
zpracovat text v textovém dokumentu, jsou schopni vytvořit tabulku a graf, pracují s daty.  Žák si osvojí práci s grafickým editorem a je
schopen v něm vytvořit obrázek nebo ho upravit. Při práci s dokumentem žáci pracují v souladu se  základními typografickými pravidly
a dbají na úpravu textu. Žáci budou schopni vytvářet prezentace a naučí se pracovat v multimediálních programech, vytvoří a upraví
multimediální soubor. Žáci se dále v předmětu Informatika seznámí se základními částmi počítače a jejich funkcí a budou dodržovat
pravidla  bezpečnosti  při  práci  s počítačem.  Budou  schopni  ovládat  jednotlivé  výukové  programy  a  využívat  je  při  učení  jiných
předmětů. Na uživatelské úrovni budou umět pracovat v aplikacích Microsoft Office (jako PowerPoint, Word, Excel) a orientovat se na
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internetu (hledání informací pomocí klíčových slov a internetových vyhledávačů, využívání elektronické pošty k zasílání zpráv a
souborů apod.) 

Žák se na prvním stupni seznámí se základními pojmy, popíše počítač a přídavná zařízení, naučí se pracovat a orientovat se v
používaném operačním systému, vyhledávat informace na internetu prostřednictvím známých internetových vyhledávačů, vytvořit a
používat emailovou schránku, vytvořit soubor v textovém editoru a grafickém editoru.

Žák na druhém stupni se pak na základě získaných dovednosti z prvního stupně zdokonalí v orientaci v počítačovém prostředí,
dokáže vyhledávat informace na internetu, porovnat je a  zpracovat, s informacemi pracuje v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Osvojí  si další  funkce  textového  a  grafického  editoru  a  bude  umět  pracovat  i  s ostatními  programy  jako  jsou  tabulkové  editory,
prezentační programy a multimediální programy. Naučí se využívat vhodných programů ke zpracování zadaných úkolů. 

Výuka informatiky probíhá v odborné učebně. Na 1.stupni se výuky účastní celá třída, na 2.stupni probíhá výuka celé třídy
obvykle ve skupinách do 15 –ti žáků. Učitel prezentuje látku za současného využívání počítače, spíše než na klasický výklad zaměřuje
výuku na názorné ukázky a příklady. Předmět Informatika je založen na  praktickém využívání počítače v hodinách a samostatném
plnění úkolů pod dohledem učitele. 

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

Do předmětu je ve velké míře integrováno průřezové téma Mediální výchova, ale předmět Informatika využívá některé tématické
okruhy všech průřezových témat RVP ZV.

 

5.3.3        Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ

- Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,  

             zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím.
- Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem   

            dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).
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- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevů a procesů.

- Učíme žáky k práci s chybou
- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.

- Jdeme příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání ICT.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má sloužit
       nám a ne my jí“.
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení.
- Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce.
- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání 

českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi.
- Podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).

- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností. Dodržujeme základní 
typografická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního materiálu.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

- Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v
       jiných médiích.
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci..
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních technologií.
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování tak, aby se vzájemně žáci nevyrušovali 

při
       tvořivé práci.

- Jdeme příkladem – vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních. Dovedeme se učit
- od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT.
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KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.
- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření.
- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup k žákům.
- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektujeme osobnost žáka, jeho
- práva a záliby. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti jejich
      učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce.
- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť.
- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou.

- Jdeme příkladem – písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi
      v maximální míře využíváme možnosti, které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie.

5.3.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie

1. stupeň
1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
1.1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Učivo (U)
1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce
1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
1.3 operační systémy a jejich základní funkce
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1.4 seznámení s formáty souborů (doc, gif)
1.5 multimediální využití počítače
1.6 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
1.7 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

2. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
2.1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
2.2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Učivo (U)
2.1 vývojové trendy informačních technologií
2.2 společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
2.3 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
2.4 metody a nástroje vyhledávání informací
2.5 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO) – 1. a 2. období
žák
3.1 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Učivo (U)
3.1 základní funkce textového a grafického editoru

2. stupeň
4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
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Učivo (U)
4.1 hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
4.2 internet

5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
5.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
5.3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
5.4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
5.5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

Učivo (U)
5.1 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
5.2 tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
5.3 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
5.4 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
 

5.3.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika          
                                                                                                                                                                                                                      

"Inf 5.doc" "Inf 6.doc"
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5.4     PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

5.4.1       PRVOUKA

5.4.1.1     CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací  předmět  Prvouka  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk a jeho svět  RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je  rozvíjet
poznatky,  dovednosti  a  prvotní  zkušenosti  žáků získané ve výchově  v rodině  a v předškolním vzdělávání.  Žáci  se  učí  pozorovat  a
pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi a
vztahy  mezi  nimi,  všímat  si  podstatných  věcných stránek  i  krásy  lidských  výtvorů  a  přírodních  jevů,  soustředěně  je  pozorovat  a
přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy
ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situace ohrožení), učí se vnímat současnost
jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků
vycházející  z konkrétních nebo modelových situací při  osvojování potřebných dovedností,  způsobů  jednání a rozhodování.  K tomu
významně přispívá i osobní příklad učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i
ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování
pracovních i režimových návyků.

5.4.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně 
propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat 
organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření 
přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný 
vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, 
uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a 
povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v
čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu
se vychází od nejznámějších událostí v rodině  a obci. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků  zájem o minulost, o kulturní
bohatství  regionu.  Proto  je  důležité,  aby  žáci  mohli  samostatně  vyhledávat,  získávat  a  zkoumat  informace  z dostupných  zdrojů,
především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí
jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může  člověk snadno narušit a velmi obtížně  obnovovat. Na základě  praktického poznávání
okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy,
sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má
své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím,
jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci. Osvojují si
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích,  včetně mimořádných událostí,  které ohrožují  zdraví  jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných
lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti  ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci  především tím, že pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

V předmětu  se  realizují  formou  projektů Začlenění  průřezových  témat obsahově  blízká  průřezová  témata  „Výchova
demokratického občana“, „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ a „Environmentální výchova“. Vyučovací předmět
Prvouka se vyučuje v 1. až 3. ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin). Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu
školy – v blízkém okolí školy, v různých  částech města, v rámci škol v přírodě, ve školní učebně v přírodě. K preferovaným formám
výuky patří i exkurze do různých institucí a do zajímavých přírodních lokalit.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
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rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze
7.2 Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

        
5.4.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ

 Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 Učíme práci s chybou.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učíme žáky nebát se problémů , hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování.
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací z třídního kolektivu učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet.
 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně  vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním  řádu jako přípravu na dodržování  zákonných

norem a morálky společnosti.
 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy,
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nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Učíme žáky toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
             nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 V žácích upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
              Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.  
              Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k     
              nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci druhých, učíme je vážit si pracovního úsilí kamarádů a 
respektovat výsledky jejich práce.

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a 
závazků.

 Učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním tempem, aby neplýtvali svojí energií ani energií druhých.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku). 
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před 
žáky, rodiči i širší veřejností.
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5.4.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět

1. stupeň
1. MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 
(městě)
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v 
přírodě
1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí 
na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Učivo (U)
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 
krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, 
armáda ČR
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky

2. LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a 
řešení
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy
2.7 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
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2.8 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)

Učivo
2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a 
duševní, zaměstnání
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, - ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní 
ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí

3. LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije
3.3 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
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3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti 
s využití regionálních specifik
3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

            Učivo (U)
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace, denní režim, roční období
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

4. ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka
4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních 
období
4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 
známých skupin,  využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
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                      4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
4.9 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit
4.10  založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Učivo
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí 
a počasí
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace odpadů, pohromy a ekologické katastrofy
4.9 rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před 
nimi

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
5.2 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
5.4 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
5.12 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku

Učivo
5.1 lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce, vývoj jedince
5.2 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný 
režim; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc,  při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

       5.3 partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality
5.4 návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií

         5.5 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích

       5.6 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

        5.7 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
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5.4.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka           
                                                                                                                                                                                                                      

"ČaS 1.doc"

 
"ČaS 2.doc" "ČaS 3.doc"
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5.4.2 PŘÍRODOVĚDA

5.4.2.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých
přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně
poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání
vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí.

5.4.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ
pro  vyučovací  předmět  Přírodopis  ve  vyšších  ročnících  základní  školy.  Jednotlivá  témata  lze  přeskupovat  vzhledem k sezónnímu
principu a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je  členěn do dvou základních tematických
okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují se se základními
moderními  vědeckými poznatky o  vzniku vesmíru  a  sluneční  soustavy a  o  vzniku života  na planetě  Zemi.  Teoreticky  i  prakticky
poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země  a život na ní tvoří jeden
nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může  člověk snadno narušit  a velmi
obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která
má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka
vhodné a nevhodné z  hlediska denního režimu,  hygieny,  výživy,  mezilidských  vztahů  apod.  Získávají  základní  poučení  o zdraví  a
nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně  mimořádných událostí,
které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své
zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
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Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku i  5. ročníku (celkem 4 hodiny).
Výuka probíhá v kmenových třídách, nezanedbatelná  část i  mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze
apod.). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací,
hraním určených rolí a řešením modelových situací.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

5.4.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodověda

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět.
 Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

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

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit) v
literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech  (zejména 
informace o vesmíru aj.).

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky učíme zaujímat k nim 
kritický postoj.

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, aj.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, 
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nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Učíme žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů 

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
            nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod.
 Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití.
 Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z

              různých sfér společnosti, které nabádají k nesprávnému (netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu
             života.

 Jdeme  příkladem  –  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  plníme  příkladně  své  povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
se k žákům jejich  rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

              nové pracovní podmínky.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, významnými pro udržení

             vhodných životních podmínek života na naší planetě.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i 
širší veřejností.
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5.4.2.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět

1. stupeň
1. MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 
(městě)
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v 
přírodě
1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí 
na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Učivo (U)
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště
1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
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1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 
krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, 
armáda ČR
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky

2. LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a 
řešení
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy
2.7 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
2.8 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

Učivo
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2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická
a duševní, zaměstnání
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, - ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní 
ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí

3. LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije
3.3 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních 
specifik
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti 
s využití regionálních specifik
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3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

            Učivo (U)
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace, denní režim, roční období
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

4. ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka
4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních 
období
4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 
známých skupin,  využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

                      4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
4.9 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

4.10  založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Učivo
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí 
a počasí
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace odpadů, pohromy a ekologické katastrofy
4.9 rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před 
nimi

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
5.2 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
5.4 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
5.12 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku

Učivo
5.1 lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce, vývoj jedince
5.2 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný 
režim; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc,  při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

       5.3 partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality
5.4 návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií

         5.5 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích

       5.6 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

        5.7 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
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5.4.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda        
                                                                                                                                                                                                                      

"Přírodověda 4.doc" "Přírodověda 5.doc"
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5.4.3        VLASTIVĚDA

5.4.3.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti na vyučovací předmět
Prvouka  přináší  žákům  základní  poznatky  o  významných  přírodních,  hospodářských,  společenských,  kulturních  a  historických
okolnostech  života  lidí  a  o  výsledcích  jejich  činnosti.  Seznamuje  žáky  s nejvýznamnějšími  osobnostmi  a  událostmi  regionálních,
národních a evropských dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z
tisku,  rozhlasu,  televize,  uvádí  je  do souvislostí  a  v potřebné míře zobecňuje.  Vzdělávací  obsah předmětu a převážně činnostní
charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a
zemi a ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi
světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit  mu podmínky
pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie).

5.4.3.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací  obsah  vyučovacího  předmětu  Vlastivěda  vytváří  přirozené  základy  pro  výuku  vyučovacích  předmětů  Dějepis,
Zeměpisu  a Výchova k občanství  ve vyšších ročnících školy a je  členěn do tří základních tematických okruhů:  Místo, kde žijeme,  Lidé
kolem nás a Lidé a čas. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a
zájem  žáků;  rychlost  postupu  přizpůsobuje  aktuální  úrovni  poznávacích  schopností  žáků  a  jejich  dosavadní  životní  zkušenosti.
Tematické okruhy se společnými prvky vhodně a funkčně propojuje.

V tematickém okruhu  Místo, kde žijeme  se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti a současnosti své obce
(regionu, vlasti). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s
mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.

V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost s přírodními
podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají,
jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase a utvářejí historii
věcí a dějů, vycházejí  od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Získávají  odpovědný  vztah  ke  kulturními  bohatství  vlasti,  k  jejímu  přírodnímu  prostředí,  kulturnímu  dědictví  a  historickým  památkám.
Vytvářejí si základní představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti.

Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku
(celkem 4 hodiny). Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná  část i mimo budovu školy (tematické vycházky a
exkurze, návštěva památek, sbírek regionálních muzeí, veřejné knihovny apod.).

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů
(literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.).

              
5.4.3.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Vlastivěda

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.
 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
  Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací.
 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
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KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Podporujeme  různé  formy  komunikace  (s  místními  obyvateli,  pamětníky,  pracovníky  regionálních  muzeí,
knihoven,

            apod.).
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým spolužákům.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace ).

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
            Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
            pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních  členů

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
  Učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země a vyvozovat analogie k současnosti.

 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.
 Učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití.
 Vedeme  žáky  k  národní  hrdosti,  k  ochraně  životního  prostředí,  kulturního  a  přírodního  bohatství,  k myšlence

"evropanství".

 Jdeme  příkladem  –  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  plníme  příkladně  své  povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
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KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

nové pracovní podmínky.
 Různými  formami  (exkurze,  film,  beseda  apod.)  seznamujeme  žáky  s  různými  profesemi  a  s  jejich  možnostmi

budoucího pracovního uplatnění v rámci Evropské unie – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich
budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.

 Jdeme  příkladem  –  příkladně  si  plníme  své  pracovní  povinnosti  (nástupy  do  hodin,  příprava  na  výuku  …).
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
širší veřejností.

5.4.3.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět

1. stupeň
1. MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 
(městě)
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v 
přírodě
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1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Učivo (U)
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště
1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 
krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, 
armáda ČR
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky

2. LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
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2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném
postupu a řešení
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy
2.7 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
2.8 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

Učivo
2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a 
duševní, zaměstnání
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, - ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní 
ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí

3. LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije
3.3 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
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Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních 
specifik
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti 
s využití regionálních specifik
3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

            Učivo (U)
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace, denní režim, roční období
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

4. ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka
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4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 
známých skupin,  využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

                      4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
4.9 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit
4.10  založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Učivo
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí 
a počasí
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace odpadů, pohromy a ekologické katastrofy
4.9 rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před 
nimi

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
žák
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5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
5.2 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
5.4 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

                      Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
žák
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
5.12 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku

Učivo
5.1 lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce, vývoj jedince
5.2 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný 
režim; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc,  při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

       5.3 partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality
5.4 návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií
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         5.5 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích

       5.6 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

        5.7 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém

5.4.3.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda           
                                                                                                                                                                                                                      

"Vlastivěda 4.doc" "Vlastivěda 5.doc"
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5.5 DĚJEPIS A VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

5.5.1 DĚJEPIS

5.5.1.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací  předmět  Dějepis  přináší  základní  poznatky  o  konání  člověka  v  minulosti.  Jeho  hlavním  posláním  je  kultivace
historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je
zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj.

Předmět Dějepis patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.  Tato oblast se  zaměřuje na utváření pozitivních občanských
postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická  Evropa  budována,  včetně  kolektivní  obrany.  Důležitou  součástí  vzdělávání  v  dané  vzdělávací  oblasti  je  prevence
rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova
k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí  i  k  ochraně uměleckých a kulturních hodnot.  Oblast  přispívá také k rozvoji  finanční
gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Jeho obsahem je naplňování
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Dějepis stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Vyučovací předmět Dějepis navazuje na vzdělávací obor Člověk a jeho svět, který je vyučován na 1.stupni. Výuka předmětu
přináší žákům pohled na hlavní období historického vývoje lidstva a historii  českého národa, seznamuje je s  hlavními historickými
událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život minulých generací a mají význam a vztah k současnému dění.

Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.

5.5.1.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět  Dějepis  umožňuje  formovat  postoj  žáků,  jako  je  úcta  ke  kulturnímu  dědictví  národa  a  lidstva,  k  duchovním  a
materiálním výtvorům minulosti, učit žáky chránit historické a kulturní památky, učit je mít smysl pro etnická, náboženská a kulturní
specifika jiných kultur.  Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučovací předmět
Dějepis navazuje na vzdělávací obor Člověk a jeho svět, který je vyučován na 1.stupni.

Časová dotace  je  dána učebním plánem školy,  dvě  vyučovací  hodiny v každém ročníku 2.stupně.  Výuka probíhá v odborné
učebně.
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Výuka dějepisu směřuje k:

 rozvíjení  zájmu  o  současnost  a  minulost  vlastního  národa  i  jiných  kulturních  společenství,  utváření  a  upevňování  vědomí
přináležitosti k evropské kultuře

 odhalování   kořenů  společenských  jevů,  dějů  a  změn,  promýšlení  jejich  souvislostí  a  vzájemné  podmíněnosti  v reálném
a historickém čase

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v  evropském
a celosvětovém měřítku

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

 rozlišování mýtů a skutečnosti,  rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní
posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

 vytváření schopnosti  využívat  jako zdroj informací  různorodé verbální i  neverbální texty společenského a společenskovědního
charakteru 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících
rámec  každodenního  života;  k  poznávání  a  posuzování  každodenních  situací  a  událostí  ve  vzájemných  vazbách  a  širších
souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí,
skupin i různých společenství

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání
otázek obrany státu

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování
vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní
situaci

 utváření  pozitivních  vztahů  k opačnému  pohlaví  v prostředí  školy  i  mimo  školu,  k  rozpoznávání  stereotypního  nahlížení  na
postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití;
ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
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 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,  názorů a postojů, k zaujímání a
obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

 Obsah učiva je členěn do tématických okruhů:

1) Člověk v dějinách

2) Počátky lidské společnosti

3) Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury

4) Křesťanství a středověká Evropa

5) Objevy a dobývání. Počátky nové doby

6) Modernizace společnosti

7) Moderní doba

8) Rozdělený a integrující se svět

Vzdělávací obsah předmětu je úzce spjat s průřezovým tématem  Výchova demokratického občana.              

5.5.1.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy, světa.
 Učíme žáky různým metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
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 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Dějepis rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a

              chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti historických faktů.
 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z analýzy historických faktů.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Učíme, jak některým problémům předcházet.
 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
             interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup, výsledky a závěry svých zjištění.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených pravidel chování na

             mimoškolních akcích.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
            Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
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KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní

vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

             vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima  
             každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme

            zájmy  školy,  zájmy  žáků  a  oprávněné  zájmy  rodičů  před  svými  osobními  zájmy.  Pomáháme  svým
spolupracovníkům,        
            učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k poznání možností praktického využití znalostí z historie pro život v současném světě.
 Rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti. Vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do života společnosti, učíme je poznávat

            a chránit svá práva a respektovat práva ostatních.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti.
 Vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního a materiálního bohatství

             dalším generacím.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
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 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Důsledně  vyžadujeme  dodržování  stanovených  pravidel  chování  ve  škole,  v  učebně  dějepisu,  na

mimoškolních akcích
            a dodržování stanovených pracovních postupů při praktických činnostech.

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
             jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a
ke
            svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat.
 V rámci  možností  a  podmínek  školy  učíme  žáky  při  práci  využívat  moderní  technologie,  postupy,  pomůcky  a

techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

nové pracovní podmínky.
 Různými  formami  (exkurze,  film,  beseda  apod.)  seznamujeme  žáky  s  různými  profesemi  s  blízkým vztahem k

dějepisu.
 Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.

 Jdeme  příkladem  –  příkladně  si  plníme  své  pracovní  povinnosti  (nástupy  do  hodin,  příprava  na  výuku  …).
Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s

             novými poznatky a technologiemi v oboru dějepis a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a v oboru
             didaktika dějepisu. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
             zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně
             prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.

5.5.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) DĚJEPIS

2. stupeň
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1. ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
1.2 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
1.3 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu

Učivo (U)
1.1 význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny
1.2 historický čas a prostor

2. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
2.2 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
2.3 uvede příklady archeologických kultur na našem území

Učivo (U)
2.1 člověk a lidská společnost v pravěku

3. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
3.2 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
3.3 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci,
zrod křesťanství a souvislost s judaismem
3.4 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie

Učivo (U)
3.1 nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
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3.2 antické Řecko a Řím
3.3 střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

4. KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
4.2 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
4.3  objasní  situaci  Velkomoravské  říše  a  vnitřní  vývoj  českého  státu  a  postavení  těchto  státních  útvarů  v  evropských
souvislostech
4.4 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
4.5 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Učivo (U)
4.1 nový etnický obraz Evropy
4.2 utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj
4.3 islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)
4.4 Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě
4.5 křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
4.6 struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev
4.7 kultura středověké společnosti - románské a gotické umění a vzdělanost

5. OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1  vysvětlí  znovuobjevení  antického  ideálu  člověka,  nové  myšlenky  žádající  reformu církve  včetně  reakce  církve  na tyto
požadavky
5.2 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
5.3 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
5.4  objasní  postavení  českého státu  v  podmínkách  Evropy rozdělené  do řady  mocenských  a  náboženských center  a  jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
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5.5 objasní příčiny vzniku třicetileté války
5.6 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus
5.7  rozpozná základní  znaky jednotlivých  kulturních stylů a uvede jejich  představitele  a  příklady  významných kulturních
památek

Učivo (U)
5.1 renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou
5.2 zámořské objevy a počátky dobývání světa
5.3 český stát a velmoci v 15. - 18. století
5.4 barokní kultura a osvícenství

6. MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1  vysvětlí  podstatné ekonomické,  sociální,  politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti
6.2  objasní  souvislost  mezi  událostmi  francouzské  revoluce  a  napoleonských  válek  na  jedné  straně  a  rozbitím  starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
6.3  porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti  s národními hnutími vybraných evropských
národů
6.4 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
6.5 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
6.6  vysvětlí  rozdílné  tempo  modernizace  a  prohloubení  nerovnoměrnosti  vývoje  jednotlivých  částí  Evropy  a  světa  včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií

Učivo (U)
6.1 Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA
6.2 industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka
6.3 národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa
6.4 revoluce 19. stol. jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů
6.5 politické proudy (konzervativizmus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská práva
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6.6 kulturní rozrůzněnost doby
6.7 konflikty mezi velmocemi, kolonialismu

                       7. MODERNÍ DOBA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
7.2 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
7.3  charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
7.4 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
7.5  zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní

prostředí

Učivo (U)
7.1 první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
7.2 nové  politické  uspořádání  Evropy a  úloha  USA ve  světě;  vznik  Československa,  její  hospodářsko-  politický  vývoj,  sociální  a
národnostní problémy
7.3 mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy -komunismus, fašismus, nacismus - důsledky pro
Československo a svět
7.4 druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky
války

8. ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
8.2 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
8.3 posoudí postavení rozvojových zemí
8.4 prokáže základní orientaci v problémech současného světa

Učivo (U)
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8.1 studená válka,  rozdělení  světa do vojenských bloků  reprezentovaných supervelmocemi;  politické,  hospodářské,  sociální  a
ideologické soupeření
8.2 vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí)

          8.3 vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky
8.4 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
8.5 problémy současnosti
8.6 věda technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava

5.5.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis           
                                                                                                                                                                                                                      

"D 6.doc"

 
"D 7.doc"

 
"D 8.doc"

 
"D 9.doc"
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5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

5.5.2.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje
přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět z 1.stupně základní školy.

Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do
různých společenských vztahů a vazeb.

Připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. 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, usiluje o vytvoření a upevnění jejich
osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

5.5.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Výchova k občanství je členěn do 5 základních tematických okruhů: 

Člověk ve společnosti

Člověk jako jedinec

Člověk, stát a hospodářství

Člověk, stát a právo

Mezinárodní vztahy, globální svět
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Rozsah a hloubku učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků. Rychlost postupu
přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich životní zkušenosti.

Vyučovací  předmět   Výchova  k  občanství se  vyučuje  v 1  hodinové  týdenní  dotaci  v  6.-  9.ročníku.  Výuka  probíhá  převážně
v kmenových třídách, část hodin i mimo budovu školy (exkurze, návštěvy památek, muzeí apod.). Významné místo zaujímá vedení žáků
k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk, členové
rodiny apod.).

V průběhu výuky se žák setkává v různé míře se všemi průřezovými tématy. Stěžejními však jsou v tomto předmětu Osobnostní a
sociální výchova a Výchova demokratického občana.

              Výuka předmětu Výchova k občanství  vede žáka k:

rozvíjení  zájmu  o  současnost  a  minulost  vlastního  národa  i  jiných  kulturních  společenství,  utváření  a  upevňování  vědomí
přináležitosti k evropské kultuře

odhalování   kořenů  společenských  jevů,  dějů  a  změn,  promýšlení  jejich  souvislostí  a  vzájemné  podmíněnosti  v  reálném
a historickém čase

hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském
a celosvětovém měřítku

utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní
posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního
charakteru 

rozvíjení  orientace  v  mnohotvárnosti  historických,  sociokulturních,  etických,  politických,  právních  a  ekonomických  faktů
tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších
souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních

úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí,
skupin i různých společenství

uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání
otázek obrany státu

získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 
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utváření  vědomí  vlastní  identity  a  identity  druhých  lidí,  k  rozvíjení  realistického  sebepoznávání  a sebehodnocení,  k
akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní
situaci

utváření  pozitivních  vztahů  k opačnému pohlaví  v prostředí  školy  i  mimo školu,  k  rozpoznávání  stereotypního  nahlížení  na
postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití;
ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

uplatňování  vhodných  prostředků  komunikace  k  vyjadřování  vlastních  myšlenek,  citů,  názorů  a postojů,  k  zaujímání  a
obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výchova k občanství

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.
 Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení.
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
 Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky používat metody „time managementu“ a „selfmanagementu“.
 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme práci s chybou.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
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 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“).
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 Při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu „brainstorming“.
 V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet.
 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Prioritně  se  zaměřujeme  na  rozvíjení  komunikačních  dovedností  žáků  v  mateřském  jazyce,  v  cizím  jazyce,  v
informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

 Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování.
 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 Učíme žáky „asertivnímu chování“ a „neverbální komunikaci“.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
            Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme
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            pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání.  Pozitivně  svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na
veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

             vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
             každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních.  členů

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
            nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
            první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
            zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.
 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.
 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.
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 V rámci svých předmětů,  v  třídnických hodinách i  na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí  pozitivní
formy

             chování žáků.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
 Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie.
 Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost.
 Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme.
 Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti.
 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“.
 Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
 Průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně

             patologickým jevům.
 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
            Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme
            se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

             nové pracovní podmínky.
 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme

             představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.
 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( budoucího povolání).
 Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
            Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
            širší veřejností.
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5.5.2.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova k občanství

2. stupeň
1. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
1.2 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
1.3 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
1.4 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
1.5  kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a
chování lidí
1.6 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
1.7 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem
1.8 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
1.9  rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti
1.10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci

Učivo (U)
1.1 naše škola  - život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a  činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy; vklad
vzdělání pro život
1.2 naše obec, region, kraj - důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek,
přírodních objektů a majetku
1.3 naše vlast  - pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní
svátky
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1.4 kulturní život - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky
masové komunikace, masmédia
1.5 lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc
lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
1.6 vztahy  mezi  lidmi  -  osobní  a  neosobní  vztahy,  mezilidská  komunikace;  konflikty  v  mezilidských  vztazích,  problémy  lidské
nesnášenlivosti
1.7 zásady lidského soužití  - morálka a mravnost,  svoboda a vzájemná závislost,  pravidla chování;  dělba práce a  činností,  výhody
spolupráce lidí

2. ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1  objasní, jak může realističtější  poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
2.2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
2.3  rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání
2.4  popíše,  jak  lze  usměrňovat  a  kultivovat  charakterové  a  volní  vlastnosti,  rozvíjet  osobní  přednosti,  překonávat  osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Učivo (U)
2.1 podobnost a odlišnost lidí  - projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti,
charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál
2.2  vnitřní  svět  člověka  -  vnímání,  prožívání,  poznávání  a  posuzování  skutečnosti,  sebe  i  druhých  lidí,  systém osobních  hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí
2.3 osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji
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3. ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák

                       3.1 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
3.2  sestaví  jednoduchý  rozpočet  domácnosti,  uvede  hlavní  příjmy a  výdaje,  rozliší  pravidelné  a jednorázové  příjmy  a  výdaje,  zváží
nezbytnost  jednotlivých  výdajů  v hospodaření  domácnosti,  objasní  princip  vyrovnaného,  schodkového  a  přebytkového  rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti  a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
3.3 na příkladech ukáže vhodné využití  různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,  uvede příklady použití  debetní  a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
3.4 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
3.5 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
3.6 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její
změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
3.7 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které
ze státního rozpočtu získávají občané
3.8 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

Učivo (U)
3.1 majetek, vlastnictví  - formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví
3.2 peníze - funkce a podoby peněz, formy placení

          3.3 hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich  
               odlišnosti; význam daní

3.4  banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků
3.5 výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost
3.6 principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy  
podnikání
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4. ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
4.2 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
4.3 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
4.4  vyloží  smysl  voleb  do  zastupitelstev  v  demokratických  státech  a  uvede příklady,  jak  mohou výsledky  voleb  ovlivňovat
každodenní život občanů
4.5 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu
4.6 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství
4.7 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava, koupě věci
4.8 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
4.9  rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů
4.10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
4.11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Učivo (U)
4.1 právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce, 
obrana státu
4.2 státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
4.3 principy demokracie  - znaky demokratického způsobu rozhodování a  řízení státu; politický pluralismus, sociální dialog a jejich
význam; význam a formy voleb do zastupitelstev
4.4 lidská práva  - základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování
lidských práv, šikana, diskriminace
4.5  právní řád České republiky  - význam a funkce právního  řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma,
předpis, publikování právních předpisů
4.6 protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů v silničním
provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví
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4.7 právo v každodenním životě - význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva 
spotřebitele; styk s úřady

                       5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Očekávané výstupy (OVO
žák
5.1  popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
5.2 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
5.3 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
5.4  uvede některé globální  problémy současnosti,  vyjádří  na ně svůj osobní  názor a popíše jejich  hlavní  příčiny  i  možné
důsledky pro život lidstva
5.5  objasní  souvislosti  globálních  a  lokálních  problémů,  uvede  příklady  možných  projevů  a  způsobů  řešení  globálních
problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
5.6 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

Učivo (U)
5.1 evropská integrace - podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR
5.2 mezinárodní  spolupráce  -  ekonomická,  politická  a  bezpečnostní  spolupráce  mezi  státy,  její  výhody;  významné  mezinárodní
organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)
5.3 globalizace - projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení

5.5.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství           
                                                                                                                                                                                                                     

Vob 6 Vob 7 Vob 8 Vob 9
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5.6     FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6.1        FYZIKA

5.6.1.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět  Fyzika  je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP  (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Zeměpisný seminář),
který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.  Předmět rozvíjí  dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat,
měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.

Osvojením  si  základních  fyzikálních  pojmů,  veličin  a  zákonitostí  vede  žáky  k  porozumění  fyzikálních  jevů  a  procesů,
vyskytujících  se  v  přírodě,  běžném  životě  i  v technické  či  technologické  praxi.  Předmět  Fyzika  seznamuje  žáky  s  možnostmi  a
perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř.
ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.

Předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět Fyzika je vyučován ve dvouhodinové týdenní
dotaci  v sedmém až  devátém ročníku.  Jeho  obsahem je  naplňování  očekávaných  výstupů  vzdělávacího  oboru  Fyzika  stanovených
Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní  vzdělávání.  Zahrnuje  okruh  problémů  spojených  se  zkoumáním  přírody  a
v návaznosti na předměty, jimiž jsou Chemie, Přírodopis a Zeměpis, umožňuje svým badatelským charakterem výuky žákům hlouběji
porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat užitečnost a potřebnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací
v praktickém životě. Umožňuje žákům rozvíjet vědomosti soustavně, objektivně a spolehlivě, učí je pozorovat, experimentovat, měřit,
vytvářet hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.   Cílem
předmětu je zejména hledání a řešení zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání, ovlivňování a praktické využívání.

Výuka směřuje k:

- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých fyzikálních
pokusů, řešení problémů a

- zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
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- k osvojení  si  základních poznatků z  vybraných okruhů učiva (látky a  tělesa,  pohyb těles,  síly,  mechanické vlastnosti
tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické a světelné děje, vesmír);

- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení
odpovědných občanských postojů;

- získávání  a upevňování dovedností  pracovat  podle  pravidel  bezpečné práce  při  provádění fyzikálních  pozorování,  měření  a
experimentů.

5.6.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Fyzika je rozdělen na následující témata:

Látky a tělesa – žáci zde získávají základní znalosti o délce, objemu, teplotě a jejích proměnách, skupenství látek, jejich částicové stavbě.

Pohyby těles – seznámení s pohybem rovnoměrným a nerovnoměrným, přímočarým a křivočarým. Podstata  a účinnost gravitačního
pole, přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa.

Mechanické vlastnosti tekutin – Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak, Archimedův zákon (využívání poznatků o
působení sil na těleso v kapalinách a plynech).

Energie  –  formy  a  druhy  energie,  její  využívání  a  vlivy  na   životní  prostředí,  poznání,  nacházení  a  ověřování  možností
obnovitelnosti energie a šetření neobnovitelných zdrojů.

Zvukové děje – žáci poznávají ve svém okolí zdroje zvuku a jeho šíření, posuzují účinky nadměrného hluku na životní prostředí.

Elektromagnetické a světelné děje – elektrické a magnetické pole, elektrický obvod, vlastnosti světla.

Vesmír – seznámení s hlavními složkami naší sluneční soustavy, hvězdami a zákonitostmi vesmíru, pozorování hvězdné oblohy.

Vyučovací předmět Fyzika se vyučuje s hodinovou dotací dle učebního plánu školy, převážně v odborné učebně, někdy v kmenových
učebnách. V odborné učebně je možné využívat pomůcky ze školní sbírky. Výuka se v případě zabezpečení  dostatečného praktického
pochopení jednotlivých problémů dělí na skupiny – laboratorní práce.

V předmětu jsou  upřednostňované  metody  získávání  poznatků  na  základě  vlastních  praktických  zkušeností  prostřednictvím
pokusů, laboratorních prací a práce ve skupinách. Případně formou exkurzí v prostředích, která využívají poznatků předmětu v praxi.
Dále jsou využívána přímá pozorování v terénu.
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V předmětu  se  žáci  setkávají  především  s tématickými  okruhy  průřezových  témat  Osobnostně  sociální  výchova  a
Environmentální výchova.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

      
5.6.1.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Fyzika

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 V hodinách je kladen důraz na výklad základních pojmů (teorie), vyváženě s názornými ukázkami (pokusy)
 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
 Žák je veden k posuzování správnosti a spolehlivosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení hypotéz 
 Žáci jsou seznamování s definicemi a zákony potřebnými pro jejich učení, vyhledávání potřebných údajů a informací

z různých  zdrojů,  včetně  internetu, v hodinách  se  pracuje  s různými  látkami,  měřidly,  tělesy,  žáci  se  postupně
seznamují s fyzikálními ději, vlastnostmi

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Fyzika rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učitel vede žáky ke kladení si otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů
 Žáci zkoumají různé jevy na základě předem vyslovených hypotéz
 Praktické úkoly zadává učitel žákům i  mimo vyučovací hodinu
 Učí se ověřovat si teoretické znalosti a dovednosti prostřednictvím pokusů, laboratorních cvičení
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
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 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a

             chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Učíme, jak některým problémům předcházet.
 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
             interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a

             experimentů.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní chemické laboratoři.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami.
 Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
 Žák je schopen na základě spolupráce se spolužáky docházet ke správným závěrům i za cenu přiznání svých omylů
 Učitel vede žáka k vyslovování hypotéz 
 Žáci jsou vedeni k popsání konkrétních jevů a dějů vlastními slovy, vyhledávání konkrétních příkladů z praxe
 V hodinách je využívána řízená diskuse
 Žáci formulují konkrétní otázky k probíranému učivu
 Učitel vede žáky k vyvozování závěrů (vlastními slovy) na základě předešlého zkoumání, diskuse apod.
       jsou vedeni k potřebě klást si otázky a hledat na ně odpovědi
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 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejnost
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

             vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
             každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
             nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
            zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým
           spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky.
 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
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 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních,
             pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v učebně fyziky, dodržování stanovených  pracovních    
             postupů apod..

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke
svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a

             vyhodnocovat.
 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a

             techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

             nové pracovní podmínky.
 Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k fyzice.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
             Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s
             novými poznatky a technologiemi v oboru fyzika a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
            didaktika fyziky. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
            zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně
            prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.
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5.6.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Fyzika

2. stupeň
1. LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
1.2 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
1.3 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
1.4 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Učivo (U)
1.1 měřené veličiny - délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas
1.2 skupenství látek - souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze

2. POHYB TĚLES
SÍLY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
2.2 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
2.3 změří velikost působící síly
2.4 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
2.5  využívá  Newtonovy  zákony  pro  objasňování  či  předvídání  změn  pohybu  těles  při  působení  stálé  výsledné  síly
v jednoduchých situacích
2.6 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů

Učivo (U)
2.1 pohyby těles - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
2.2 gravitační pole a gravitační síla - přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa
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2.3 tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí
2.4 třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
2.5 výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
2.6 Newtonovy zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí
2.7 rovnováha na páce a pevné kladce

3. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
3.2 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

Učivo (U)
3.1 Pascalův zákon - hydraulická zařízení
3.2 hydrostatický  a  atmosférický  tlak  -  souvislost  mezi  hydrostatickým  tlakem,  hloubkou  a  hustotou  kapaliny;  souvislost
atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře
3.3 Archimédův zákon - vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných tekutinách

4. ENERGIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
4.2 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
4.3 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
4.4 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
4.5 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Učivo (U)
4.1 formy energie - pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos elektrické energie; jaderná
energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
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4.2 přeměny skupenství  - tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a
teplotu varu kapaliny
4.3 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

5. ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
5.2 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

Učivo (U)
5.1 vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích; odraz zvuku na
překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška zvukového tónu

6. ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
6.2 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
6.3 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
6.4 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
6.5 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
6.6 zapojí správně polovodičovou diodu
6.7 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a
úloh
6.8 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a  
využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Učivo (U)
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6.1 elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, spínač
6.2 elektrické a magnetické pole - elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického proudu; elektrický odpor;
stejnosměrný elektromotor; transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
6.3 vlastnosti světla - zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem
na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého světla
hranolem

7. VESMÍR
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet
7.2 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

Učivo (U)
7.1 sluneční soustava - její hlavní složky; měsíční fáze
7.2 hvězdy - jejich složení

 
5.6.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika          
                                                                                                                                                                                                                      

"F 7  .doc" "F 8 .doc" "F 9.doc"
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5.6.2       CHEMIE

5.6.2.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Spolu s dalšími předměty, které sem patří, se
zabývá okruhem problémů spojených se zkoumáním přírody. Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk
a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání.

Předmět  Chemie  umožňuje  žákům  hlouběji  porozumět  zákonitostem  přírodních  procesů  a  uvědomovat  si  užitečnost
přírodovědných poznatků v praktickém životě. Žáci se seznamují s příčinami, průběhem a chemickou podstatou různých přírodních
dějů. Seznamují se však i s lidskými aktivitami a vlivem těchto dějů na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Důležité je osvojování
si  dovedností,  které  jsou nezbytné  pro zkoumání  přírodních faktů  a  jejich  souvislostí.  Jedná se  především o  rozvíjení  dovednosti
objektivně pozorovat, experimentovat a měřit, ale i racionálně uvažovat, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Významné je také
utváření dovedností vhodně se chovat v situacích potencionálně či aktuálně ohrožujících životy, zdraví nebo životní prostředí člověka.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie doplňuje a rozvíjí především učivo vyučovacích předmětů Přírodopis a Fyzika.
Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní podmínky, potřeby a zájem žáků. Rychlost postupu
přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků.

5.6.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Chemie je vyučován ve dvouhodinové týdenní dotaci v osmém a devátém ročníku. V obou ročnících se žáci
učí pozorovat a experimentovat při laboratorních cvičeních a seznamují se s běžně používanými bezpečnými i nebezpečnými látkami a
prací s nimi. V osmém ročníku se postupně seznamují se základy obecné chemie a anorganické chemie. V devátém ročníku si osvojují
poznatky především z organické chemie a biochemie. V tomto ročníku se též zabývají základy chemických výrob a jejich vlivem na
životní prostředí. Žáci postupně poznávají podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka
na přírodních zdrojích  a vlivy člověka na stav přírody.  Učí  se  co nejefektivnějšímu využívání  zdrojů energie,  včetně co nejširšího
využívání obnovitelných zdrojů.

Výuka probíhá převážně v odborné učebně,  která slouží  zároveň jako chemická pracovna, kde jsou realizovány laboratorní
práce. Při výuce se uplatňuje nejen výklad učitele, ale též diskuse a skupinová práce. Žáci se učí samostatně experimentovat, učí se
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pracovat s textem a vyhledávat informace týkající se probírané látky. Důležitá je též prezentace a obhajoba výsledků vlastní práce
při ústních i písemných výstupech.

Předmět je úzce propojen s průřezovým tématem Environmentální výchova, více či méně se však dotýká všech průřezových témat
dle RVP ZV.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

5.6.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Žáci vyvozují závěry v rámci experimentů a laboratorních prací
 Užívají chemické značky prvků, vzorce sloučenin a chemické termíny 
 Propojují informace jednotlivých chemických odvětví (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, 

biochemie) a uvádí tyto informace do souvislostí
 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Chemie rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
 Samostatně pozorují a experimentují v rámci laboratorních prací a prezentují své výsledky při písemných či ústních 

výstupech
 Vyhledávají informace týkající se probírané látky (práce s textem, internet,…)
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K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a

            chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Učíme, jak některým problémům předcházet.
 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
             interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vyjadřují své myšlenky při ústním projevu (referát, zkoušení, odpovědi na otázky) i písemném projevu (protokol 
laboratorní práce, test, písemný referát)

 Respektují ostatní a obhajují své názory při práci ve skupině, jednoduchém pokusu či při laboratorní práci
            účinně komunikují v hodinách (s učitelem i s ostatními žáky) – pravidla rozhovoru, diskuse, kladení otázek     
            souvisejících s tématem

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování

             a experimentů.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní chemické laboratoři.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
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            Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Podílejí se na práci ve skupině a přijímají své role při řešení konkrétního problému (laboratorní práce,
skupinová práce)

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

             vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
             každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů 

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli

.
 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a

            nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
            zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům,   
            učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Dodržují hygienické návyky a pravidla práce v pracovně chemie, dbají přitom o své zdraví i zdraví ostatních
      učitel vede žáky k dodržování pravidel účinné spolupráce v hodině (aktivní spolupráce)
 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie.
 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
 Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
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 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, pravidla chování ve

             škole, v učebně chemie, v chemické laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
             jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke
             svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Učitel vede žáky k orientaci se v ekologických a environmentálních problémech a jejich chemické podstatě
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat

             a vyhodnocovat.
 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a

             techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

             nové pracovní podmínky.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti chemické výroby.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
             Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s
             novými poznatky a technologiemi v oboru chemie a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
             didaktika chemie.. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
             zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně
             prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.

5.6.2.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Chemie

2. stupeň
1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Očekávané výstupy (OVO)
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žák
1.1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
1.2 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
1.3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

Učivo (U)
1.1 vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.
1.2 zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě
1.3 nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam
1.4 mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

2. SMĚSI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 rozlišuje směsi a chemické látky
2.2 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
2.3 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
2.4 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
2.5 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
2.6  uvede  příklady  znečišťování  vody  a  vzduchu  v  pracovním  prostředí  a  domácnosti,  navrhne  nejvhodnější  preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění

Učivo (U)
2.1 směsi -  různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace složek roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek
směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
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2.2 voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
2.3 vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva

3. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
3.2 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
3.3 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

Učivo (U)
3.1 částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích,
elektrony
3.2 prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo
3.3 chemické sloučeniny - chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin

4. CHEMICKÉ REAKCE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich
klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
4.2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
4.3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému
průběhu

Učivo (U)
4.1 chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost
4.2 klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní
4.3 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza
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4.4 chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou

5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
5.2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
5.3 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi

Učivo (U)
5.1 oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů
5.2 kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a
hydroxidů
5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných halogenidů

6. ORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
6.2  zhodnotí  užívání  fosilních  paliv  a  vyráběných  paliv  jako  zdrojů  energie  a  uvede  příklady  produktů  průmyslového
zpracování ropy
6.3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

6.4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků, sacharidů.
6.5 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
6.6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
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Učivo (U)
6.1 uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků
6.2 paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
6.3 deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin
6.4 přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

7. CHEMIE A SPOLEČNOST
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
7.2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
7.3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Učivo (U)
7.1 chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
7.2 průmyslová hnojiva
7.3 tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika
7.4 plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
7.5 detergenty a pesticidy, insekticidy
7.6 hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
7.7 léčiva a návykové látky
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5.6.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie           
                                                                                                                                                                                                                      

"CH 8.doc"

 
"CH  9.doc"
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5.6.3 PŘÍRODOPIS

5.6.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací  předmět  Přírodopis  je  jedním  z  vyučovacích  předmětů  ŠVP  (Fyzika,  Chemie,  Přírodopis,  Zeměpis,  Přírodopisný
seminář,  Zeměpisný  seminář),  který  žákovi  umožňuje  poznávání  přírody  jako  systému,  chápání  důležitosti  udržování  přírodní
rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a
spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky
rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně  v souvislosti s  řešením
praktických problémů.

5.6.3.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět  Přírodopis  patří  do  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  příroda.   Jeho  obsahem  je  naplňování  očekávaných  výstupů
vzdělávacího  oboru  Přírodopis  stanovených  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní  vzdělávání. Vyučovací  předmět
Přírodopis je  zařazen samostatně v   6., 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.  Ve vyučovacím předmětu  Přírodopis  je v 8.
ročníku  naplňována  část  vzdělávacího  obsahu  vzdělávacího  oboru  Výchova  ke  zdraví.  Předmět  svým charakterem  (a  vzdělávacím
obsahem)  velmi  často  přesahuje  do  dalších  vzdělávacích  oborů  (Fyzika,  Chemie,  Zeměpis,  Člověk  a  svět  práce  aj.)  a  do  povinně
vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". 

Navazuje  především  na  žákovské  výstupy  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  jeho  svět  na  1.stupni  a  dále  na  výstupy  ostatních
vzdělávacích  oblastí.  Upřednostňuje  se  komplexní  pohled  na  daná  témata  s využitím  mezioborových  vztahů,  kde  žáci  dostávají
příležitost poznávat přírodu jako systém a porozumět zákonitostem přírodních jevů. Osvojují si vědomosti a dovednosti o přírodě, učí se
pracovat s přírodním materiálem, na základě čehož si vytvářejí a ověřují hypotézy. Je podporována otevřenost myšlení.

Ve  vzdělávacím  předmětu  Přírodopis  se  objevuje  řada  tématických  okruhů  průřezových  témat,  zejména  Enviromentální
výchovy, Mediální výchovy, Osobnostní a sociální výchovy. Z metod a forem práce se využívá nejvíce skupinová práce nebo práce ve
dvojicích,  vzájemné  učení  na  základě  laboratorních  úkolů  či  prezentací,  kde  důraz  je  kladen  na  zvládnutí  orientace  v různých
informačních zdrojích. Důležité pro upevnění vědomostí, dovedností a rozvíjení dalšího poznání jsou projekty a projektové dny, též
přírodovědná cvičení a exkurze.
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Z hlediska hodnocení žáka je hodnocena především snaha o objektivní sebehodnocení, schopnost pracovat individuálně i
ve skupinách, umět obhajovat vlastní názor i naslouchat druhým, řešit problémové úlohy a spolupracovat s ostatními. Součástí je
i hodnocení testů a ústní projev prezentovaných prací. 

Výuka probíhá převážně v odborné učebně.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

       
5.6.3.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Přírodopis rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a
 chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
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 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Učíme, jak některým problémům předcházet.
 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
      interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a
       experimentů.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny přírodopisu a stanovených pravidel chování na
 mimoškolních akcích.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
      Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
 vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
 každého člena třídního kolektivu.
 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních.  členů

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
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 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
      nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme

            zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým
     spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie.
 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
 Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole, v
 učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
       jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke
      svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat
 a vyhodnocovat.
 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky
 a techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
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 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich
dodržování.

 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
 nové pracovní podmínky.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti přírodních věd a v
 různých průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
              Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s
              novými poznatky a technologiemi v oboru biologie a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
              didaktika biologie. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
              zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně

       prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.

5.6.3.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodopis

2. stupeň
1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
1.2 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
1.3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
1.4 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
1.5 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
1.6 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
1.7 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

Učivo (U)

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

1.1 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty;
názory na vznik života
1.2 základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
1.3 význam a zásady třídění organismů
1.4 dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení
1.5 viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití

                        2. BIOLOGIE HUB
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
2.2 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
2.3 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

Učivo (U)
2.1 houby bez plodnic - základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé organismy
2.2 houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
2.3 lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam

3. BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
3.2 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
3.3 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
3.4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
3.5 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Učivo (U)
3.1 anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
3.2 fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
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3.3 systém rostlin - poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny),  nahosemenných a krytosemenných rostlin  (jednoděložných a dvouděložných);  jejich  vývoj  a  využití  hospodářsky
významných zástupců
3.4 význam rostlin a jejich ochrana

                        4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
žák
4.1 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
4.2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických  
skupin
4.3 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
4.4 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

Učivo (U)
4.1 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování
4.2 vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých skupin živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
4.3 rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov
domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
4.4 projevy chování živočichů

5. BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
5.2 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
5.3 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
5.4 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého 
způsobu života
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5.5 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

Učivo (U)
5.1 fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka
5.2 anatomie a fyziologie  - stavba a funkce jednotlivých  částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti
5.3 nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady při léčení; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie
5.4 životní styl - pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka

6. NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
6.2 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
6.3 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
6.4 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
6.5 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
6.6 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy
počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Učivo (U)
6.1 Země - vznik a stavba Země
6.2 nerosty a horniny  - vznik, vlastnosti,  kvalitativní třídění, praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; principy
krystalografie
6.3 vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky
6.4 půdy  - složení, vlastnosti  a význam půdy pro výživu rostlin,  její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její
devastace, možnosti a příklady rekultivace
6.5 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, vznik života, výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí
6.6 geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty

          6.7 podnebí a počasí ve vztahu k životu  – význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam 
         jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka
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6.8 mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi

7. ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
7.2 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému
7.3 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
7.4 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

Učivo (U)
7.1 organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
7.2 ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich řešení, chráněná území

8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 aplikuje praktické metody poznávání přírody
8.2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Učivo (U)
8.1 praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a
atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
8.2 významní biologové a jejich objevy

5.6.3.5       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodopis – Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDARVÍ
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Očekávané výstupy (OVO)
Žák
5.Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

   7. Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje   
zdravé stravovací návyky.

    8. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými civilizačními a   
    jinými chorobami, smíří se  zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.

11. respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje;  a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
12. V respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam 
zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování
13. Uvádí do souvislostí  zdravotní a psychosociální  rizika ,spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu
mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole
i mimo ni,v případě potřeb vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
15. Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení 
zdraví, a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Učivo (U)
1. VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
1.1 vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

2. ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
2.1 dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny
2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost;, promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity

3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
3.1 výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu
potravy
3.2 tělesná a duševní hygiena, denní režim - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
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3.3 ochrana před přenosnými chorobami - základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou,
získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty

           4. RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování
duševní odolnosti
4.2 auto-destruktivní závislosti - psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření,  zbraně,  nebezpečné látky a předměty,  nebezpečný internet),  násilné chování,  těžké životní  situace a jejich zvládání,  trestná
činnost, dopink ve sportu)
4.3 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita  - šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí;kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné  pomoci
4.4 bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v  rizikových situacích a v situacích ohrožení
4.5  dodržování  pravidel  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  -  bezpečné  prostředí  ve  škole,  ochrana  zdraví  při  různých  činnostech,
bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v
případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
4.6 manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt
4.7 ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie
5.2 podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za
zdraví
5.3 podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
6.1 sebepoznání a sebepojetí  - vztah k sobě  samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,  utváření vědomí vlastní
identity
6.2 seberegulace  a sebeorganizace  činností  a  chování  -  cvičení  sebereflexe,  sebekontroly,  sebeovládání  a  zvládání  problémových
situací; stanovení osobních cílů  a postupných kroků k jejich dosažení,  zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

6.3 psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
6.4 mezilidské  vztahy,  komunikace  a  kooperace  -  respektování  sebe  sama  i  druhých,  přijímání  názoru  druhého,  empatie;
chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování

5.6.3.6      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis           
                                                                                                                                                                                                                      

"Př 6.doc" "Př  7.doc" "Př,VZ 8.doc"

 
"Př 9.doc"

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

5.6.4 ZEMĚPIS

5.6.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět  Zeměpis  má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích předmětů  ŠVP  (Fyzika,
Chemie,  Přírodopis,  Zeměpis,  Přírodovědný  seminář,  Zeměpisný  seminář),  který  žákovi  umožňuje  poznávání  přírody  jako  systému,
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém
životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a
ty  ústně  i  písemně  interpretovat.  Učí  žáky rozlišovat  příčiny přírodních  dějů,  souvislosti  a  vztahy  mezi  nimi,  předvídat  je,  popř.
ovlivňovat, a to hlavně  v souvislosti  s  řešením praktických problémů. Zeměpis obohacuje v návaznosti  na prvouku a na vlastivědu
celkový vzdělanostní  rozhled žáků  uvedením do hlavních přírodních,  hospodářských a sociálních podmínek a faktorů  života lidí  v
blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech.

Umožňuje  žákům  orientovat  se  v  současném  světě  a  v  problémech  současného  lidstva,  uvědomovat  si  civilizační  rizika  a
perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu i společenskému
prostředí.

5.6.4.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsahem  předmětu  Zeměpis je  naplňování  očekávaných  výstupů  vzdělávacího  oboru  Zeměpis  stanovených  Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Vyučovací předmět Zeměpis navazuje na vzdělávací předmět Člověk a jeho svět,
který je vyučován na 1. stupni.

Předmět přináší  žákům celkový přehled o významných přírodních,  hospodářských, společenských, kulturních a historických
okolnostech života lidí v blízkém regionu, na území ČR, v Evropě a ostatních světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném
světě a v problémech současnosti lidstva, zvažovat civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za
kvalitu života na Zemi a uvědomovat si vztahy lidí k přírodním složkám prostředí Země.

Časová dotace je dána učebním plánem školy. Předmět je vyučován v odborné učebně.
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Obsah učiva je členěn do tématických okruhů, předmět se dotýká v různé míře všech průřezových témat RVP ZV.

1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

2. Přírodní obraz Země

3. Regiony světa

4. Společenské a hospodářské prostředí

5. Životní prostředí

6. Česká republika

7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Výuka zeměpisu by měla výrazně podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.

Výuka směřuje zejména k:

 vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke svému okolí (přírodě i společnosti);

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů, způsobu života, tradic a kultury místních obyvatel i krásy 
jejich přírody;

 získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech v naší vlasti, jejím postavení v Evropě a ve světě, 
o perspektivě jejího dalšího vývoje a možnostech její prosperity;

 myšlení v evropských a globálních souvislostech;

 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti);

 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;

 získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti, politickým přesvědčením;

 utváření a rozvíjení základních dovedností, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích tématech: geografické informace, zdroje 
dat, kartografie a topografie, přírodní obraz Země, regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká
republika, terénní geografická výuka, praxe a aplikace;

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

 aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a
zpracovávání informací.

Z hlediska hodnocení  žáka je  hodnocena především snaha o objektivní  sebehodnocení,  schopnost  pracovat individuálně i  ve
skupinách,  umět  obhajovat  vlastní  názor  i  naslouchat  druhým,  řešit  problémové  úlohy  a  spolupracovat  s ostatními.  Součástí  je  i
hodnocení testů a ústní projev prezentovaných prací. 

Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje s hodinovou dotací dle učebního plánu školy, převážně v odborné učebně.

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání - „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

      
5.6.4.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Zeměpis

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého regionu, své vlasti, poznávání 
cizích zemí. 

 Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o turistiku).
 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lidských výtvorů.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
 Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Zeměpis rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
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KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a 

chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
 Učíme, jak některým problémům předcházet.
 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i 
interpersonálního charakteru.

KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování, měření a 

experimentů.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
 Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených pravidel chování na
 mimoškolních akcích.

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
             Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
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KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních  členů

týmu.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
zájmy  školy,  zájmy  žáků  a  oprávněné  zájmy  rodičů  před  svými  osobními  zájmy.  Pomáháme  svým
spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti.
 Vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního a materiálního bohatství

dalším generacím.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
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 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole,
v

      učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
             jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a k
             svým  spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a získaná data zpracovávat a

vyhodnocovat.
 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcka techniku.
 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na 

nové pracovní podmínky.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k 

zeměpisu.
 Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
             Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s    
             novými poznatky a technologiemi v oboru zeměpis a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
             didaktika zeměpisu. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
             zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně  
       prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.
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5.6.4.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Zeměpis

2. stupeň
1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
1.2 kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
1.3 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
1.4 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti,
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
1.5 vytváří  a  využívá osobní myšlenková (mentální)  schémata  a myšlenkové  (mentální)  mapy pro orientaci  v  konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

Učivo (U)
1.1 komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně používané
1.2 geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné
útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené
značky, vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat
1.3 geografická kartografie  a topografie  -  glóbus,  měřítko glóbu,  zeměpisná síť,  poledníky a  rovnoběžky,  zeměpisné souřadnice,
určování zeměpisné polohy
v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů  a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení a aplikace s
dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické podobě

2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
2.2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
2.3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
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2.4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

Učivo (U)
2.1 Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
2.2 krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
2.3 systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně
2.4 systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti

3. REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
3.2 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny
3.3  porovnává  a  přiměřeně  hodnotí  polohu,  rozlohu,  přírodní,  kulturní,  společenské,  politické  a  hospodářské  poměry,
zvláštnosti  a  podobnosti,  potenciál  a  bariéry  jednotlivých  světadílů,  oceánů,  vybraných  makroregionů  světa  a  vybraných
(modelových) států
3.4 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

Učivo (U)
3.1 světadíly, oceány, makroregiony světa  - určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických  poměrů  s  důrazem na  vazby  a  souvislosti  (přírodní  oblasti,  podnebné oblasti,  sídelní  oblasti,  jazykové  oblasti,
náboženské oblasti, kulturní oblasti)
3.2 modelové regiony světa  - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti
jejich řešení

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
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4.2 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
4.3  zhodnotí  přiměřeně  strukturu,  složky  a  funkce  světového  hospodářství,  lokalizuje  na  mapách  hlavní  světové
surovinové a energetické zdroje
4.4 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
4.5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků
4.6  lokalizuje  na  mapách  jednotlivých  světadílů  hlavní  aktuální  geopolitické  změny  a  politické  problémy  v  konkrétních
světových regionech

Učivo (U)
4.1 obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky
4.2  globalizační  společenské,  politické  a  hospodářské  procesy  -  aktuální  společenské,  sídelní,  politické  a  hospodářské  poměry
současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace
4.3 světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně
4.4 regionální  společenské, politické  a hospodářské útvary  -  porovnávací  kritéria:  národní  a  mnohonárodnostní  státy,  části  států,
správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení
(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
5.2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
(biomů)
5.3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Učivo (U)
5.1 krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin
5.2 vztah příroda a společnost  - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná
území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva
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6. ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
6.2  hodnotí  na  přiměřené  úrovni  přírodní,  hospodářské  a  kulturní  poměry  místního  regionu,  možnosti  dalšího  rozvoje,
přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům
6.3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České
republiky v evropském a světovém kontextu
6.4  lokalizuje  na  mapách  jednotlivé  kraje  České  republiky  a  hlavní  jádrové  a  periferní  oblasti  z  hlediska  osídlení  a
hospodářských aktivit
6.5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

Učivo (U)
6.1 místní  region  -  zeměpisná  poloha,  kritéria  pro  vymezení  místního  regionu,  vztahy  k  okolním  regionům,  základní  přírodní  a
socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)
6.2 Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické
a  hospodářské  charakteristiky,  sídelní  poměry;  rozmístění  hospodářských  aktivit,  sektorová  a  odvětvová  struktura  hospodářství;
transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení České
republiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu
6.3  regiony  České  republiky  -  územní  jednotky  státní  správy  a  samosprávy,  krajské  členění,  kraj  místního  regionu,  přeshraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregionech

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
7.2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
7.3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,  uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání při mimořádných událostech.
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Učivo (U)
7.1 cvičení  a  pozorování  v terénu místní  krajiny,  geografické exkurze  -  orientační  body,  jevy,  pomůcky a přístroje;  stanoviště,
určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché
panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů
7.2 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života  - živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

5.6.4.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis           
                                                                                                                                                                                                                      

"Z 6.doc" "Z 7.doc" "Z 8.doc"

 
"Z 9.doc"
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5.7         HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7.1        HUDEBNÍ VÝCHOVA

5.7.1.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Předmět  Hudební výchova patří do vzdělávací  oblasti   Umění a kultura.  Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů
vzdělávacího  oboru  Hudební  výchova  stanovených  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní  vzdělávání. Dává  žákům
příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a
kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které
se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat
společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí  schopnosti. Vyučovací předmět  Hudební výchova usiluje o to, aby se z žáků stali
budoucí  návštěvníci  koncertních síní a divadelních sálů,  aby poznali  souvislosti  všech druhů  umění a aby vhodně  využívali  celý
komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a  obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.

5.7.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje k :

-  vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně  

   pohybových, poslechových i jiných aktivit

-  chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace

-  získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti

-  pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností

-  rozvoji žákovy celkové hudebnosti

Předmět je vyučován  v 1. -  9. ročník  1 hodinu  týdně.
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova je rozdělen do čtyř oblastí:

Vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu

Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci

Hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty

Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- skupinové vyučování

- samostatná práce

- kolektivní práce

- krátkodobé projekty

            
5.7.1.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Vedeme  žáky  ke  kultivaci  své  hudebnosti  v  oblasti  hudebního  sluchu,  zpěvního  hlasu,  smyslu  pro  rytmus,
melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie.

 Rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními,
 instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými.
 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 Rozvíjíme u žáků instrumentální poslechové a hudebně pohybové dovednosti a schopnosti
 Vedeme  žáky  k  využívání  možnosti  doprovodu  zpěvního  projevu  (př.:  hra  na  tělo,  užití  nástrojků  rytmických  i

melodických, dalších hudebních nástrojů)

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oblasti hudebního umění.
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KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování.
 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění.
 Učíme žáky řešit problémové hudební situace (např: tvorba jednoduchého doprovodu, propojení hudby a pohybu 

apod.)

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Učíme  žáky  porozumění  hudebně  vyjadřovacím  prostředkům  a  společenským  funkcím  hudby,  jednotlivých
uměleckých epoch.

 Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání  a k užívání  jazyka umění jako svébytného
prostředku komunikace.

 Učíme  žáky  naslouchat  hudbě  a  vnímat  hudební  projevy  druhých,  jako  nezbytný  prvek  účinné  mezilidské
komunikace.

 Porozumět hudbě a jejím funkcím, stejně tak jí naslouchat, dále pak hudebním projevům druhých
 Klademe  důraz  na  komunikaci  dostupnými  hudebními  prostředky (nonverbální  komunikace)   i  komunikaci  mezi

lidmi /vrstevníky

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci při hodnocení výsledků žáků v hudební výchově
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů.
 Vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi.
 Prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních.

 Jdeme příkladem – respektujeme práci a roli ostatních.
KK5

KOMPETENCE
OBČANSKÉ

 Vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech.
 Vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k
      jevům a vztahům v mnohotvárném světě.
 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům.
 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

 Jdeme příkladem – budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které plný hudební prožitek
      není možný.
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KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem.
 Při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
 Učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby.
 Vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi hudební oblasti.
 Pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent mohou uplatnit.

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
      Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
      širší veřejností.

5.7.1.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Hudební výchova

1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
1.1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
1.2 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
1.3 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
1.4 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
1.5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
1.6 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
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Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
1.7  zpívá  na základě  svých dispozic  intonačně čistě  a  rytmicky  přesně v  jednohlase  či  dvojhlase  v  durových i  mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
1.8 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
1.9  využívá  na  základě  svých  hudebních  schopností  a  dovedností  jednoduché  popřípadě  složitější  hudební  nástroje  k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
1.10 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
1.11  vytváří  v  rámci  svých individuálních  dispozic  jednoduché předehry,  mezihry a dohry a provádí  elementární  hudební
improvizace
1.12  rozpozná  v  proudu  znějící  hudby  některé  z  užitých  hudebních  výrazových  prostředků,  upozorní  na  metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
1.13  ztvárňuje  hudbu  pohybem  s  využitím  tanečních  kroků,  na  základě  individuálních  schopností  a  dovedností  vytváří
pohybové improvizace

Učivo (U)
1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI
1.1  pěvecký a mluvní projev  - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová
hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního
5.stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché
melodie, její reprodukce

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův
instrumentář), zobcových fléten, keyboardů apod.
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2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně,
hudební  doprovod  (akcentace  těžké  doby  v  rytmickém  doprovodu,  ostinato,  prodleva),  hudební  hry  (ozvěna,  otázka  -  odpověď),
jednodílná písňová forma (a - b)
2.3  grafický záznam melodie  -  rytmické  schéma jednoduché  skladby (její  části  -  motivku,  tématu  apod.),  záznam melodie  a  její
reprodukce, využití notačních programů

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních
kroků
3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI
4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška
4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a
gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním
proudu
4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma
4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)

2. stupeň
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
2.2 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
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2.3  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností  různé motivy,  témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché  doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
2.4 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a
získaných dovedností svým způsobem realizuje
2.5 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
2.6 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
2.7 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
2.8 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Učivo (U)
5. VOKÁLNÍ ČINNOSTI
5.1 pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falset apod.), jejich individuální využití při zpěvu i při
společné vokálně instrumentálních aktivitách
5.2 intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách, improvizace jednoduchých hudebních forem
5.3 hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí, využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu
5.4 orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie
5.5  rozvoj  hudebního  sluchu  a  hudební  představivosti  -  reprodukce  tónů,  převádění  melodií  z  nezpěvné  do  zpěvné  polohy,
zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí notového (grafického) záznamu
5.6  reflexe vokálního projevu  - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti
(transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti)

6. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
6.1 hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce melodií (písní, motivků, témat, jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s
využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
6.2 záznam hudby - noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu hudby
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6.3  vyjadřování  hudebních  i  nehudebních  představ  a  myšlenek  pomocí  hudebního  nástroje  -  představy  rytmické,  melodické,
tempové, dynamické, formální
6.4 tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

7. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
7.1 pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
7.2 pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla - pantomima, improvizace
7.3 pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické rytmicko- metrické, harmonické
7.4 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

8. POSLECHOVÉ ČINNOSTI
8.1 orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě (zvukomalba,  dušemalba,  pohyb melodie,  pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro
pochopení hudebního díla
8.2  hudební dílo a její autor  - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost)
8.3 hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům
8.4 interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.), vytváření vlastní soudů

5.7.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova           
                                                                                                                                                                                                                      

"Hv 1.doc" "Hv 2.doc" "Hv 3.doc" "Hv 4.doc" "Hv 5.doc"

"HV 6.doc"

 
"HV 7.doc"

 
"HV 8.doc" "HV 9.doc"
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5.7.2       VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7.2.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vyučovací předmět  Výtvarná výchova  vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV.Výtvarná výchova umožňuje
žákům vnímat okolní i svůj vnitřní svět  prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Rozvíjí
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, představivost, smysl pro originalitu, výraz a současně hledá a nalézá vazby
mezi druhy umění na základě společných témat, vcítění se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot  s vědomím
osobní  účasti.  Základním rysem koncepce  předmětu je  propojování  smyslových,  citových a  myšlenkových složek psychiky žáka se
schopností  hlubokého  prožívání  a  osobitého  vyjadřování  jevů  a  vztahů  ve  vnějším  i  vnitřním  světě.  Propojováním  obrazného  a
verbálního  vnímání,  cítění,  myšlení  a  projevu  napomáhá  výtvarná  výchova  k rozvoji  osobnosti  dítěte.  Výtvarná  výchova  rozvíjí
specifické  složky osobnosti  orientované na vizuální  vnímání,  obraznost,  vyjadřování a komunikaci.  VV napomáhá k formulování a
obhajování  vlastních  názorů  a  citlivému  vnímání  názorů  druhých.  Tím  přispívá  k výchově  sebevědomé  i  sebekritické  osobnosti,
k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury.

5.7.2.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Cílové zaměření vzdělávací oblasti na 1.stupni základní školy vede žáka k pochopení umění jako specifického způsobu poznání,
prostředku komunikace; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o vnímání, cítění, prožitek a představy; k pochopení a
uznání uměleckých hodnot; k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k obohacování
emocionálního života.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti na 2.stupni základní školy je :
- rozvíjení a kultivování citových a smyslových schopností vnímání a soustředěného pozorování
- obnovování a rozvíjení smyslové i citové senzibility, kultivace a obohacování prožitků
- obnovování a pěstování představivosti, imaginace a fantazie
- probouzení a kultivace tvořivých osobitých reakcí na podněty a problémy
- obnovování a obohacování citových i racionálně reflektovaných vztahů k sobě samému, k ostatním lidem a okolnímu světu
- rozvíjení pozitivního vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti, zvláště k jejich výtvarně estetickým aspektům
- rozvíjení porozumění, tolerance i kritičnosti k projevům vlastním i ostatních lidí a zvláště k projevům výtvarné kultury a umění
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kultivace výtvarných dovedností a schopností jako prostředků výtvarného vyjadřování

Ve  výtvarné  výchově  je  dán  prostor  k seberealizaci,  jedinečnosti  i  mnohosti  vyjadřování  žáků,  které  tvoří  základ  výchovy
k empatii,  toleranci  a  otevřenosti.  Základní  prostředky k dosahování  cílů  jsou vlastní  činnosti  žáků v neomezené  škále  výtvarných
vyjadřovacích prostředků, materiálů a technik. Konkrétní výtvarná díla se stávají východiskem pro dialog učitele a žáka, směřující
k chápání různorodosti skutečnosti a jejich vyjadřování.

Vzhledem k tomu,  že  předmět  Výtvarná výchova je  především předmětem činnostním,  je  pro výuku v 1.  až  3.  ročníku při
jednohodinové dotaci doporučováno propojení předmětu s praktickými činnostmi   a  dvouhodinová dotace je doporučována ve 4. a 5.
ročníku. Množství a kombinace výtvarných prostředků a materiálů lze využít ve všech ročnících s tím, že kromě zavedených tradičních
výtvarných prostředků a  technik mohou být tyto techniky  obohaceny o nové, experimentální, moderní činnosti ve výtvarné výchově. 

Průřezová témata,  která jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání a vytvářejí  příležitosti  pro individuální
uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot se ve výtvarné
výchově odrážejí v tématech – Osobnostní a  sociální výchovy ( kreativita, komunikace, seberegulace, sebereorganizace, spolupráce);
Environmentální výchovy ( vztah k životnímu  prostředí a jeho ochrana); Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech
( národní tradice, zvyky ); Multikulturní výchovy ( lidské vztahy, tolerance, kulturní diference); Mediální výchovy ( vnímání autora
mediálního sdělení ); Výchovy demokratického občana ( občanská společnost a škola, demokracie, rozhodování). 

Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových třídách.

Vnitřně propojený a integrovaný vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni navazuje na vzdělávací
obsah  1.  stupně.  Vstřebává  do  svého  obsahu  měnící  se  vnitřní  i  vnější  podněty  včetně  podnětů  ostatních  vyučovacích  předmětů.
Transformací podnětů do autentických prožitků a jejich výtvarného vyjadřování napomáhá výtvarná výchova k vyjádření vnitřních
souvislostí  v psychice  žáků.  Vyjadřováním  osobních  vztahů  k podnětům  a  důrazem  na  prožívání  napomáhá  výtvarná  výchova
k formování potřebných přesahů. 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci v 6. a 7. ročníku a v 1 hodinové týdenní dotaci v 8. a 9.
ročníku. Obvykle je VV v 8. a 9. ročníku vyučována ve dvouhodinovém bloku jednou za 14 dnů. Výuka probíhá převážně ve 
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specializované učebně výtvarné výchovy, část výuky probíhá mimo budovu školy (výtvarné činnosti v krajině, návštěvy galerií,
historických památek, exkurze).

Rozsah a  hloubku konkretizovaného  učiva  volí  vyučující  s ohledem na konkrétní  podmínky,  potřeby  a  zájem žáka.  Vhodně  a
funkčně volí a propojuje činnosti senzibilující a tematizované – oblast Rozvíjení smyslové citlivosti a Uplatňování subjektivity. Nedílnou
součást tvoří činnosti spojené s prezentací výsledků výtvarné aktivity žáka – oblast Ověřování komunikačních účinků.

Předmětem prolínají v určité míře všechna průřezová témata dle RVP ZV.

Prostředky k naplňování klíčových kompetencí jsou zejména:

- výtvarně estetické vnímání, pozorování a reagování na vnější i vnitřní podněty
      -     hra a experimentace s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových možností

- hledání tvořivého řešení konkrétních lidských problémů prostřednictvím výtvarně výrazových prostředků
- objevování výtvarných kvalit a hodnot ve světě přírody, kultury a umění
- postupné chápání, osvojování a používání výtvarně znakových systémů

Výstupem zapojení školy do projektu OP VK 1.1 Investice do rozvoje vzdělávání -  „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití zajímavé lokality
v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Tím
dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých  realizovaných  aktivit
rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je popsán v příloze 7.2
Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

5.7.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Pozitivní vztah k výtvarné kultuře vytvářen skrze nabídku publikací,  časopisů, videoukázek, výukových programů,
exkurzí, návštěv galerií 

 Učitel uplatňuje aktivizující metody vedoucí k bližšímu poznávání výtvarné kultury ve všech jejích formách, potřebě
vyjadřovat se o ní

 Učitel vede k potřebě aktivně se výtvarně vyjadřovat
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 Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání z různých zdrojů
 Žáci  mají  možnost  zapojit  se  do  výtvarných  soutěží  vyhlašovaných  celostátně,  regionálně,  v  rámci  školy,

přispívat  do školního časopisu je kladen důraz na osvojování   technik výtvarně obrazného vyjadřování  a  historie
výtvarné kultury    / badatelská činnost, práce na PC, práce s publikacemi, praktické výtvarné činnosti, besedy /  

 Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních
              a kulturních souvislostech

 Učitel motivuje žáky novými trendy výtvarného umění (techniky, materiály) praktickou formou, návštěvou 
regionálních výstav (muzeum, galerie, ZUŠ)

 Žáci jsou průběžně vedeni k plánování a zdokonalování vlastní výtvarné práce

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oboru "Výtvarná
              výchova".

KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Žáci jsou vedeni k vyjádření, formulaci problému, na který narazí 
 Učitel vede k hledání, navrhování a používání různých dalších metod, informací nebo nástrojů, které mohou přispět

k řešení problému
 Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy propojené s praktickým životem / kulisy, transparent, masky, logo/
 Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení
 Žáci se zapojují do výtvarných soutěží dle svých schopností a dovedností / aktivizace /
 Využívána multimediální učebna / výukové programy – dějiny výtvarné kultury / učitel nabízí žákům specifické formy

vedoucí k hlubšímu uvažování o problému / diskuse, kooperativní techniky
 Na základě kritického myšlení posuzují výsledek své práce

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Učitel vede žáky k verbální prezentaci a obhajobě své tvorby
 Možnost prezentace tvorby v prostorách školy, mediální prezentace – školní časopis, webové stránky / školní galerie /
 V hodinách je kladen důraz na pochopení a zvládnutí vizuální komunikace / reklama, plakát, fotografie /
 Vedeme žáky k poznání a užívání základních symbolů souvisejících s problematikou výtvarného vyjadřování
 Vedeme žáky k užívání odborné terminologie odpovídající danému věku
 Žáci získávají a předávají si v hodinách informace, dostávají prostor pro vyjádření svých prožitků, potřeb, vlastních 

názorů - formou  výtvarné činnosti i ústní 
 Učitel vede žáky ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace 
 Žáci společně sdílejí zážitky ze své výtvarné činnosti – komentáře, rozhovory, diskuse
 Žáci jsou zapojováni do účinné diskuse, kde obhajují  svůj názor na dané výtvarné dílo, respektují názor druhých, 

naslouchají ostatním 
 Učitel dává prostor všem žákům k vyjádření vlastního názoru formou výtvarné práce, činnosti i diskuse
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 Žáci jsou vedeni k jednoduché interpretaci výtvarného díla, je rozvíjena jejich fantazie a představivost
 Žáci mají možnost nahlédnout do obrazových publikací, pracovat s nimi, využívat výukové programy zaměřené

na výtvarnou výchovu, internet

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, 
nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Žáci se výtvarně vyjadřují nejen samostatně, ale také při týmové práci
 Je podporována spolupráce při vytváření výtvarných prací, objektů, v přípravných fázích
 Učitel podporuje  u žáků pozitivní představu o sobě samém, výtvarném rozvoji  
 Učitel rozvíjí individuální tvořivost žáků vhodně zadávanými tématy a výtvarnými činnostmi (sebevyjádření)
 Učitel zařazuje do hodin také experimentální výtvarné činnosti s barvou, materiálem (př.: tělo jako výtvarný 

prostředek, objekty ze zajímavých  a netradičních materiálů)
 Učitel klade důraz na  kultivovaný, osobitý výtvarný projev žáka přispívající k prosazení a prezentaci sebe sama, 

zvyšování sebevědomí
 Žákům je dána možnost individuálně vnímat a prožívat umělecká díla, interpretovat své reakce a pocity 
 V hodinách je zařazována skupinová práce, základy kooperativní a týmové práce

 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme

            zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým
            spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Žáci hodnotí výsledek tvořivé činnosti své i spolužáků, vytváří si vlastní žebříček hodnot uměleckého díla
 Učitel seznamuje žáky s uměleckými a výtvarnými objekty v regionu, s výtvarníky našeho kraje, posiluje vztah žáků 

k tradicím, regionu
 Žáci jsou aktivně zapojováni do kulturního dění třídy a školy (př.: výzdoba třídy, školy, školní jarmarky, výtvarné 

soutěže, školní výstavy) 
 Učitel přibližuje žákům výtvarnou kulturu jako svébytný historický jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj 

národa
 Žáci se učí vystupovat před třídním kolektivem, vrstevníky, ale i veřejností při prezentacích vlastní práce
 Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti rozhodovat se na základě dostatečných informací z různých zdrojů
      obrazně výtvarné vyjadřování je využíváno k rozvoji osobnosti žáků, jejich schopnosti vyjádřit své myšlenky a city 

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. 
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které
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             plný výtvarný prožitek není možný.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci jsou vedeni k dodržování vymezených pravidel při výtvarné činnosti
 Seznamují se a  učí se používat různé výtvarné nástroje, pomůcky, materiály, techniky, postupy
 Využívají znalosti z oblasti BOZP z jiných předmětů 
 Žáci se podílí na přípravě a realizaci třídních a školních akcí (př. výstavy, výzdoba) 
 Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je nabízena možnost pracovat ART metodami ve skupinách
 Žáci jsou vedeni k zapojování se do zájmových aktivit ve škole / keramika, netradiční výtvarné techniky / i mimo školu
 V hodinách je kladen důraz na individuální přístup k žákům / rozdílné typy úloh dle zvládnutých dovedností, různé 

druhy hodnocení a sebehodnocení /
 Učitel rozvíjí pozitivní vztah k výtvarné kultuře, vlastním vzorem a nabídkou zajímavých metod a forem vede žáky 

k potřebě vlastního výtvarně obrazného vyjadřování
 Žáci dostávají možnost vytvářet výtvarné práce využitelné v praktickém životě

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i

             širší veřejností.

5.7.2.4          Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná výchova

1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
1.1 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
1.2 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
1.3 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
1.4 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
1.5  na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,  která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
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žák
1.6 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
1.7  užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy;
v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu
tělu i jako nezávislý model
1.8  při  tvorbě  vizuálně  obrazných vyjádření  se  vědomě zaměřuje  na projevení  vlastních  životních  zkušeností  i  na  tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
1.9 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími
smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
1.10 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření
nových  i  neobvyklých  pocitů  a  prožitků  svobodně volí  a  kombinuje  prostředky  (včetně  prostředků a  postupů současného
výtvarného umění)
1.11 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

1.12  nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil

Učivo (U)
1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
1.1  prvky  vizuálně  obrazného  vyjádření  -  linie,  tvary,  objemy,  světlostní  a  barevné  kvality,  textury  -  jejich  jednoduché  vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
1.2  uspořádání  objektů  do  celků -  uspořádání  na  základě  jejich  výraznosti,  velikosti  a  vzájemného  postavení  ve  statickém  a
dynamickém vyjádření
1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly  - vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
2.1  prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a
jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby
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2.2  typy vizuálně  obrazných  vyjádření  -  jejich  rozlišení,  výběr  a  uplatnění  -  hračky,  objekty,  ilustrace  textů,  volná  malba,
skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
2.3  přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením  -  hledisko jejich vnímání  (vizuální,  haptické,  statické,  dynamické),  hledisko jejich
motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
3.1  osobní  postoj  v  komunikaci  -  jeho  utváření  a  zdůvodňování;  odlišné  interpretace  vizuálně  obrazných  vyjádření  (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací
3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se
žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

2. stupeň
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1  vybírá,  vytváří  a  pojmenovává co nejširší  škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření  a  jejich vztahů; uplatňuje  je  pro
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
2.2  užívá  vizuálně  obrazná  vyjádření  k  zaznamenání  vizuálních  zkušeností,  zkušeností  získaných  ostatními  smysly  a
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
2.3  užívá  prostředky  pro  zachycení  jevů  a  procesů v  proměnách  a  vztazích;  k  tvorbě  užívá  některé  metody  uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace
2.4  vybírá,  kombinuje  a  vytváří  prostředky  pro  vlastní  osobité  vyjádření;  porovnává  a  hodnotí  jeho  účinky  s  účinky  již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních
2.5  rozliší  působení  vizuálně obrazného vyjádření  v  rovině smyslového účinku,  v  rovině subjektivního účinku a v  rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu
2.6  interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
2.7  porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje  své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
2.8 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

Učivo(U)
4. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
4.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše,
objemu,  prostoru  a  v časovém průběhu  (podobnost,  kontrast,  rytmus,  dynamické  proměny,  struktura),  ve  statickém  i  dynamickém
vizuálně obrazném vyjádření
4.2 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi
objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické
vyjádření
4.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní
tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

               4.4 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření  - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická
média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

5. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
5.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně  obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr,
uplatnění a interpretace
5.2  typy vizuálně obrazných vyjádření  - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics,
fotografie,  elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,  komunikační grafika; rozlišení,  výběr a uplatnění pro vlastní
tvůrčí záměry
5.3  přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením  -  hledisko jejich vnímání  (vizuální,  haptické,  statické,  dynamické),  hledisko jejich
motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při
vlastních tvůrčích činnostech

6. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
6.1  osobní postoj v komunikaci  - jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně  obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
6.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků
tvorby s respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace
6.3 proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného
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5.7.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova           
                                                                                                                                                                                                                      

"VV 1.doc" "VV  2.doc" "VV 3.doc" "VV 4.doc" "VV 5.doc"

"VV  6.doc" "VV 7.doc" "VV 8.doc" "VV 9.doc"
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5.8 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

5.8.1.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Zdraví jedince, jeho zdravý životní styl je pro společnost velmi vzájemný. Každá společnost usiluje o výchovu zdravého jedince. 
Už sama definice zdraví ("Zdraví = stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody") připomíná neopominutelnost sociálního aspektu ve 
výchově ke zdraví. Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na 
život ve své budoucí rodině a na plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti.

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje především na žákovské výstupy vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět na
1.stupni. Rozpracovává očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

5.8.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 Cílem je sjednotit získané vědomosti, dovednosti ohledně zdraví člověka a vývoje živočichů, přičemž zohledňuje zařazení člověka
v rámci systému do savců. Zdůrazňuje se komplexní pohled na vývoj, stavbu, funkci a chování člověka. Vede k uvědomění si zdraví a
prevenci nemocí či jiným poškozením zdraví.

V předmětu se realizují průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní i Mediální výchova. Využívají se metody a formy práce založené na
spolupráci žáků ve skupinách a dvojicích, vzájemné učení na základě prezentací,  řešení problémových úkolů a orientace v  různých
informačních materiálech. Vědomosti a dovednosti jsou aplikovány prostřednictvím projektů.

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je zařazen samostatně  v 6. ročníku 2.stupně základní školy v dotaci 1 h týdně. V 8.ročníku
je integrován do předmětu Přírodopis.
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Výuka předmětu Výchova ke zdraví směřuje k:
 poznávání zdraví jako důležité  hodnotu v kontextu dalších životních hodnot

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem,
příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských
vztahů i na kvalitě prostředí

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu
s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.

 chápání  zdatnosti,  dobrého  fyzického  vzhledu  i  duševní  pohody  jako  významného  předpokladu  výběru  profesní  dráhy,  partnerů,
společenských činností atd.

 ochraně  zdraví  a  životů  při  každodenních  rizikových  situacích  i  mimořádných  událostech  a k využívání  osvojených  postupů  spojených
s řešením jednotlivých mimořádných událostí

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

Z hlediska hodnocení žáka je snaha o objektivní sebehodnocení, schopnost pracovat individuálně i ve skupinách, umět obhajovat
vlastní názor i naslouchat druhým, řešit problémové úkoly a spolupracovat s ostatními. Součástí je i hodnocení testů a ústní projev
prezentovaných prací.

Výuka probíhá v kmenových učebnách.
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5.8.1.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Žák  vyhledává, třídí informace z různých zdrojů, týkající se dané oblasti 
 Učí se chránit zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu, zaměřují se na zdravotní prevenci
 Poznává člověka jako biologického jedince závislého na biologických etapách i prostředí
 Seznamuje se s mezilidskými vztahy, začíná se orientovat  v mezilidských vztazích
 Učitel vede žáky k rozlišování co je a není zdravé, k preventivní ochraně zdraví
 Žáci se učí aplikovat poznatky, činnosti a způsoby chování podporující zdravý životní styl ve svém životě

  Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Vyjadřuje své myšlenky, názory v kmenových okruzích př.tělesná hygiena,režim dne….
 Učí se řešit vzniklé problémy související s ochranou zdraví tělesného i psychického

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Diskutuje na téma rodina,duševní, tělesná hygiena,prevence zneužívání návykových látek – pracuje ve 
skupinách,naslouchá, hodně a kriticky reaguje – referáty, práce s internetem

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, 
nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti,

KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

 Vytváří si pozitivní představu v sobě samém
 Hodiny směřují k posílení sebedůvěry
 Žáci se učí ovládat své jednání, chování – vztahy mezi lidmi, podporovat své zdraví

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
              nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
              první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními  
             zájmy. Pomáháme svým   spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
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KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Žáci se učí odmítat útlak, hrubé zacházení, uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
chrání svoje zdraví – nebezpečí drog….učí se poskytovat účinnou pomoc

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. 
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme 
se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci jsou vedeni k samostatnosti a odpovědnosti za své zdraví i chování
 Cílem učitelů je naučit žáky odpovědnosti, aktivní ochraně zdraví i v dospělosti

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i

             širší veřejností.

5.8.1.4  Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova ke zdraví

2. stupeň
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1. respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v
komunitě
2. vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
3. vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
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4. usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
5. vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
6. dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje
zdravé stravovací návyky
7. uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami; svěří se  zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
8. projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí
na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
9. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání
únavy a předcházení stresovým situacím
10. respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje, a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
11. respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, chápe význam 
zdrženlivosti v dospívání a odpovědnosti sexuálního chování
12.  uvádí  do souvislostí  zdravotní  a  psychosociální  rizika  spojená se  zneužíváním návykových  látek  a  životní  perspektivu
mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole
i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
13. vyhodnotí  na základě svých znalostí a zkušeností  možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,  sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
14.  projevuje odpovědné chování v rizikových situacích  silniční a železniční  dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení
zdraví, a osobního bezpečí, ohrožení zdraví, osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
15. uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

Učivo (U)
1. VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
1.1 vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek
2. ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
2.1 dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny
2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost; promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
3.1 výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu 
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potravy
          3.2 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota

3.3 tělesná a duševní hygiena, denní režim - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost 
pracovních a odpočinkových aktivit význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
3.4 ochrana před přenosnými chorobami -  cesty přenosu nákaz  a jejich  prevence,  nákazy respirační,  přenosné potravou,  získané
v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty

          3.5 ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění;
preventivní a léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

4. RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
4.1 stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování

         duševní odolnosti
4.2 auto-destruktivní závislosti - psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a  jejich zvládání, trestná činnost, dopink
ve sportu)
4.3 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci
4.4 bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení
4.5 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost 
v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
4.6 manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt

      4.7 ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly
      ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie
5.2 podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za
zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví
6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
6.1 sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní  
identity
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6.2  seberegulace  a  sebeorganizace  činností  a  chování  -  cvičení  sebereflexe,  sebekontroly,  sebeovládání  a  zvládání
problémových situací; stanovení osobních cílů  a postupných kroků k jejich dosažení, zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
6.3 psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech

         6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré
         vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování

5.8.1.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví           
                                                                                                                                                                                                                      

Vzd
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5.8.2        TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.8.2.1       CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků
a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.

V předmětu  Tělesná  výchova  žáci  nacházejí  prostor  k osvojování  nových  pohybových  dovedností,  k ovládnutí  a využívání
různého sportovního náčiní  a nářadí,  k poznání vlastních pohybových možností,  k poznání účinků pohybových činností  na tělesnou
zdatnost, duševní a sociální pohodu, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního
oslabení,  stejně  jako  pro  zdravý  rozvoj  tělesné  zdatnosti  a výkonnosti.  Učí  se  uplatňovat  osvojené  pohybové  dovednosti  v různém
prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost,
rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.
Významné je propojování pohybových činností  s dalšími oblastmi vzdělání,  jako je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana
přírody, dopravní kázeň, hygiena, úrazová zábrana, etika, právo atd.

Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim,
respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové
činnosti (s narůstajícím podílem žáka na tomto řízení) a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové
aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového
výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivých žáků, z konkrétního splnitelného cíle, ze změny každého žáka i jeho
hodnocení vzhledem k této individuální změně.

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování
osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy
aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.

Při  dostatečném množství  žáků zařazených  do III.  zdravotní  skupiny může být  zřízeno  oddělení  zdravotní  tělesné výchovy.
V případě, že zřízení oddělení zdravotní tělesné výchovy není reálné, nejsou tito žáci nevyřazováni z hodin povinné tělesné výchovy, ale
umožní se jim cvičení s úlevami podle druhu oslabení.
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5.8.2.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vzdělávání v tomto vzdělávacím předmětu –
Tělesná výchova - k utváření a     rozvíjení klíčových kompetencí žáků   tím, že vede žáky k tomu, aby :

 si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální
rozvoj zdravotně orientované zdatnosti

 se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování
potřebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti, uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu

 zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné
pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí

 kladně  prožívali  osvojované  pohybové  činnosti  a využívali  je  s pomocí  dospělých  nebo  samostatně  jako  prostředek
překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro
vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám

 si  uvědomovali  význam sociálních vztahů a rolí  ve sportu a jiných pohybových aktivitách a uměli  je  využít  pro hodnotné
pohybové vyžití i pro rozvoj přátelských meziosobních vztahů a k rozvíjení komunikačních schopností

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

 pochopení  zdraví  jako  vyváženého  stavu  tělesné,  duševní  i sociální  pohody  a  k vnímání  radostných  prožitků  z činností
podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

Vzdělávací  předmět  Tělesná  výchova jako součást  komplexnějšího  vzdělávání  žáků v problematice  zdraví  směřuje  na jedné
straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.  Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k     činnosti řízené  
a     výběrové  , jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro
uspokojování  vlastních  pohybových  potřeb  i zájmů,  pro  optimální  rozvoj  zdatnosti  a výkonnosti,  pro  regeneraci  sil  a kompenzaci
různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v     základním vzdělávání  
žákův prožitek z     pohybu a z     komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.  
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Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a     rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci  
činností  i     hodnocení  výkonů  žáků.   Neméně  důležité  je  odhalování  zdravotních  oslabení  žáků  a jejich  korekce  v běžných
i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí
tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné
výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

Všechny činnosti v     Tělesné výchově by měly ústit do   pozitivního vztahu žáka k     pohybovým aktivitám   jako základnímu prostředku
dlouhodobého  ovlivňování  aktivního  zdraví  a projevit  se  v návyku  pravidelného  využívání  pohybových  činností  různého  zaměření
v každodenním životě moderního člověka, v jeho životním stylu.

Prostřednictvím vyučovacího předmětu budou realizována tato  průřezová témata – Osobnostní  a sociální  výchova,  Výchova
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova,
Mediální výchova. Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana je naplňována v rámci Tělesné výchovy v průběhu
samotného vzdělávacího  a výchovného procesu formou metod práce  a přístupem učitele  k žákům. Výchova k myšlení  v evropských
a globálních  souvislostech  a Multikulturní  výchova  je  zčásti  a zpravidla  realizována  v 7.  -  9.  ročníku  prostřednictvím  návštěv
mezinárodních utkání, sledování a hodnocení světových sportovních klání, i přímé setkávání a soutěžení se sportovci různých států, ras,
národností a vyznání, při zpravidla týdenních pobytech v přírodě (7. ročník – cykloturistiku, přejezd hranic; 8. ročník – beachvolejbal
u moře v jihoevropské zemi).  Environmentální  výchova je z velké části  realizována od 4.  až po 9.  ročník prostřednictvím zpravidla
týdenních pobytů v přírodě, a to jak zimních tak letních, a také výukou v přírodě. Mediální výchova je realizována od 4. ročníku do 9.
ročníku v rámci  zpravidla  týdenních pobytů v přírodě,  a to  jak zimních tak letních,  formou psaných zpráv,  reportáží  do školního
časopisu a příspěvků na školní web.

Prostřednictvím těchto průřezových témat, přesahů a vazeb komunikuje tělesná výchova s dalšími předměty: Výchova ke zdraví,
Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Přírodopis, Informatika, Dějepis, Zeměpis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská nauka,
Český jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie.
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MeV - Mediální výchova
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 k orientaci ve sportovních médiích

 mediálně známé osobnosti sportu k propagaci kladných stránek sportu

 vyjadřování se k svému výkonu při různých soutěžích a umět své myšlenky sdělit 

 myšlenky olympismu a fair play

 ve výzdobě školy, v propagaci školy, zdravý životní styl v závislosti na orientaci školy - třídy s rozšířenou výukou TV

 využíváme aktivně mezinárodní sportovní akce pro propagaci sportu a jeho kladných stránek

MV - Multikulturní výchova
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 využíváme sport jako nástroj pro vzájemné poznání lidí různých zemí

 pokusíme se o navázání kontaktů se sportovci školy v jiném státu

 na příkladu sportu budeme demonstrovat rovnost všech lidí v jejich schopnostech

 na  příkladu  vrcholových  sportovců  budeme  demonstrovat  všeobecné  shodné  atributy  lidstva  a zároveň  jejich  individuální
zvláštnosti

 v tělesné výchově budeme přistupovat ke všem žáků různých sociálně kulturních skupin rovnocenně pouze na základě jejich
schopností, dovedností

OSV - Osobnostně sociální výchova
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 pořádáním školních kol v rámci sportovní ligy - kladné prožívání radosti z pohybu, vítězství 

 pořádáním sportovních kurzů, pobytů v přírodě zaměřených na jednotlivé sezónní sporty možnosti prožívání a jednání v rámci
různých životních prostředí
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 prostřednictvím školních turnajů, soutěží – možnosti hrát různé role, umět vyhrávat, prohrát, fandit

 pořádáním sportovních kurzů, pobytů v přírodě zaměřených na jednotlivé sezónní sporty ke zdravému životnímu stylu - to
jest aktivního prožívání volného času a význam tohoto pro rovnováhu v životě člověk / práce x odpočinek/

EV - Environmentální výchova
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 prostřednictvím sportu podněty k vytvoření zdravého životního stylu

 prostřednictvím sportu, že člověk je příroda v jedinci a jedinec musí být ve stejné  rovnováze jako příroda  /duševní stránka
osobností x fyzická stránka člověka - společnost x příroda/

 prostřednictvím obsahu  a náplně  sportovních  kurzů,  pobytů  v přírodě  zaměřených  na  jednotlivé  sezónní  sporty  chování  se
v přírodě, poznání, že rekreační činnosti jsou nedílnou součástí života moderního člověka a že tyto činnosti nesmí škodit přírodě

VDO - Výchova demokratického občana
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 prostřednictvím soutěží a her demokratickému rozhodování, dodržování pravidel, která jsou daná 

 při sportovních hrách významu diskuse, šíři názorů a zároveň hierarchii při rozhodování různých  institucí

 prostřednictvím  sportovních  kurzů,  pobytů  v přírodě  zaměřených  na  jednotlivé  sezónní  sporty  výchovu  k samostatnosti,
odpovědnosti, schopnosti se rozhodovat individuálně s respektem k svému kolegovi, skupině, třídě, škole

EU - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
učitel učí, vede žáky, rozvíjí, využívá, podporuje:

 historii sportu a jeho úloha v dnešním světě

 pokusy o spolupráci se školou z EU

 pokusy využít grant z EU v oblasti sportu - spolupráce

Z hlediska  vývoje  žáků,  jejich  motorického  rozvoje,  adaptace  na  pracovní  zátěž,  zvýšené  potřeby  zdravotní  prevence  oslabení
hybného systému, jejich konkrétní pohybové úrovně, zájmů atd. je učivo oboru (předmětu) tělesná výchova členěno do samostatných na
sebe navazujících etap.
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1. a 2. ročník  (vstup do školy, adaptace na pracovní režim a zátěž, utváření elementárních pohybových dovedností, základní
zdravotně pohybové, hygienické a organizační návyky, převážně hravé pojetí s důrazem na prožitek a zdravotní účinek pohybových
činností)

3.  -  5.  ročník  (předpoklady  pro  bouřlivý  rozvoj  nových  pohybových  dovedností,  pro  uplatnění  obratnostních  a rychlostních
předpokladů, zvýšené nebezpečí svalových oslabení, nárůst zájmu o pohybové aktivity, postupný návyk na efektivní didaktické metody -
didaktické řídící styly, výrazný podíl zdravotně zaměřených činností)

6. - 9. ročník (nástup puberty, zvyšující se uplatnění silových a vytrvalostních předpokladů, vyhraněné členění dívčích a chlapeckých
zájmů a jejich individualizace, soutěživost, větší samostatnost a možnost zapojení do řízení výuky).

Obsah předmětu  Tělesná  výchova  je  zpravidla  vyučován  v koncentrovaných  tematických  blocích.  Proto  je  i učivo  členěno  do
tematických celků. V jejich rámci je učivo předkládáno jako ucelený soubor námětů a výstupů pro výše uvedené vzdělávací etapy a není
děleno do ročníků.  Rozlišováno je pouze učivo základní, které má učitel pracující podle tohoto programu možnost nabídnout všem
žákům, aby zajistil naplnění vzdělávacího standardu a konkrétních vzdělávacích cílů, a učivo rozvíjející (nezávazné), které má možnost
v případě rozšířené časové dotace předmětu, vyšší pohybové úrovně žáků a lepších podmínek školy nabídnout celé třídě, skupinám žáků
nebo jednotlivcům. Výběr základního i rozšiřujícího učiva je  plně v pravomoci  učitele,  který  zná nejlépe možnosti  a potřeby žáků,
prostorové i materiální podmínky školy atd. Ten také vytváří konkrétní tematický vzdělávací plán a program pro jednotlivé ročníky
(třídy, skupiny).

Z hlediska formálního členění obsahu je základní učivo vyšší etapy rozšiřujícím pro etapu nižší. (Pro 6. - 9. ročník je rozšiřující učivo
vymezeno samostatně.) Také opačně je základní učivo nižší etapy automaticky součástí základního učiva vyšší etapy. Učitel ho využívá
k opakování, ke zkvalitňování pohybových dovedností nebo jako průpravu pro nácvik náročnějších činností.  Základní učivo jednou
osnované se proto v další etapě neopakuje. Jde o záměr, který má vést učitele k tomu, aby se seznámil s obsahem učiva nižší etapy, ověřil
si úroveň zvládnutí daných činností a v případě potřeby je znovu zařadil k osvojování ve vyšší etapě. Učivo je třeba z tohoto pohledu
chápat jako propojený celek a naznačený výběr a využívání učiva jiné etapy (při respektování úrovně žáka a bezpečnostních zásad),
případně vypuštění některého námětu (při nedostatečných prostorových a materiálních podmínkách školy a nižší úrovni žáků), jako
krok, který není v rozporu se školním vzdělávacím programem ani právními a bezpečnostními předpisy. Učitel tělesné výchovy má tedy
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možnost (např. v případě nízké úrovně pohybových dovedností žáků, zdravotních důvodů žáků apod.) posunout některé výstupy
školní  TV  a učivo  TV  do  vyšších  ročníků,  a naopak  -  v případě  vysoké  pokročilosti  žáků  v úrovni  pohybových  dovedností
a pohybového učení může učitel v příslušném ročníku zařadit učivo ročníků vyšších.

Tematické celky,  vyžadující  zvláštní  materiální,  prostorové nebo klimatické podmínky (plavání,  lyžování,  bruslení,  různé formy
turistiky a pobytů v přírodě), jsou do výuky řazeny ve formě kurzů, soustředěné výuky nebo v jiných organizačních formách jak na 1.
stupni ZŠ, kde se rozhoduje o zdravotním základu žáků a jejich vztahu k pohybovým aktivitám, tak i na 2. stupni ZŠ.

Výuka je  zpravidla (až na výjimky) organizována v 1.  -  3.  třídě koedukovaně, od 4.  třídy pak v oddělených skupinách chlapců
i dívek.  Dle  charakteru  činností  (lyžování,  turistika,  tance,  sportovní  hry  aj.)  výuka  může  probíhat  koedukovaně  i  odděleně.
Z organizačních důvodů při vytváření vyučovacích skupin může dojít ke spojování žáků z různých tříd téhož ročníku a dle možností
školy může z organizačních důvodů dojít ke spojování žáků i ze dvou po sobě jdoucích ročníků.

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Tělesná výchova je dána učebním plánem, který je součástí  ŠVP. Učební plán
stanovuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících 2 vyučovací jednotky v týdnu. Třetí vyučovací jednotka tělesné výchovy je zařazena
ve 4. a 5. ročníku formou nepovinného předmětu Sportovní výchova. Na druhém stupni je výuka tělesné výchovy v  týdenní dotaci dvě
vyučovací hodiny. Další dvě hodiny tělesné výchovy jsou uplatňovány v samostatném předmětu Sportovní příprava. Jejich obsah je dán
již názvem a v rámci užší specializace je tento předmět zaměřen na volejbal. Učivo sportovních her je zpracováno samostatně v souladu
s doporučeným obsahem učiva Českým volejbalovým svazem. 

Výuka Tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti (atletický ovál, sektory, víceúčelové hřiště) a v přilehlém
okolí školy. Mohou být využita i jiná sportoviště a sportovní zařízení. Součástí výuky Tělesné výchovy je plavání, organizované zpravidla
ve 2. a 3. ročníku v rozsahu cca 10 lekcí v ročníku při využití plaveckého zařízení města. Součástí výuky Tělesné výchovy je i Lyžařský
výcvikový kurz 7.  ročníků. Jako součást výuky i  v rámci sportovní je organizována výuka průřezových témat a mezipředmětových
přesahů a vazeb s Tělesnou výchovou ve formě zpravidla týdenních pobytů v přírodě. V zimních měsících se zaměřením na zimní sporty
(lyžování, snowboarding) a v měsících květen – červen ve 4. - 7. ročníku na cykloturistiku, v 8. ročníku na beachvolejbal s pobytem
u moře, v 9. ročníku dle vlastního výběru žáků (sjezd řeky, horská turistika apod.). Dle zájmu (nebo jen na doplnění počtu žáků) je
možná účast na těchto pobytech v přírodě (na základě souhlasu zákonných zástupců) i žáků nezařazených do sportovní přípravy.
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5.8.2.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova

KK1
KOMPETENCE

K UČENÍ

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 Učíme žáky schopnosti vnímat výklad a ukázku, převést jí do pohybu, napodobit pohybovou činnost
 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
 Vedeme žáky k sebehodnocení pohybové činnosti žáků i k hodnocení druhých
 Učíme schopnosti adekvátně reagovat na průběh vykonávané pohybové činnosti - umění odhadnout uzlový bod
 Máme individuální přístup k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch a radost z pohybové činnosti
 Učíme žáky ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcování jejich tvořivosti
 Vytváříme takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos k realizaci zdravého 

životního stylu
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti.
 Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení

             těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Vedeme žáky k získávání informací z různých zdrojů - tisk, internet, televize apod.
 Vytváříme  možnosti  žákům  zapojit  se  do  individuálních  i skupinových  sportovních  soutěží,  být  aktéry,  ale

i organizátory, výsledky zveřejňovat ve školním časopise
 Zadáváme úkoly v pohybových činnostech podporující kooperaci žáků

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci
      a svůj „pedagogický obzor“.
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KK2
KOMPETENCE

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Vedeme žáky k rozhodování  na základě zvládnutých různých pohybových činností,  analýzu,  syntézu a posuzování
výsledků svých pohybových činností

 Dáváme žákům příležitosti posuzovat pohybové činnosti svých spolužáků
 Vytváříme nabídku specifické formy vedoucí k hlubšímu posuzování problému - taktika a strategie v týmových hrách

kooperaci v soutěžích, týmovou a skupinovou práci, toleranci, spojení individuálního a týmového výkonu, rozhodování
v utkání

 Vedeme žáky k samostatnému rozhodování v pohybových činnostech a k obhajobě tohoto rozhodnutí
 Učíme žáky při činnostech v přírodě, na hřišti, v rámci sportovních kurzů, ozdravných pobytů, škol v přírodě apod.

k řešení problémů v souladu s logikou prostředí
 Umožňujeme žákům řešit problémy vznikající při různých soutěžích, ať už jsou žáci aktéři či organizátoři
 Učíme žáky vyšších ročníků řešit problémy vznikající při vedení mladších spolužáků v soutěžích
 Vedeme žáky k řešení problémů plánování tělovýchovných činností, různých aktivit zaměřených na zdravý životní styl
 Vedeme žáky k řešení problémů spojených s prezentací výsledků své sportovní činností a též svých spolužáků.
 Učíme  žáky  prostřednictvím  sportovních  kurzů,  pobytů  v přírodě  apod.  řešení  problémů  vznikající  při  pobytu

samostatně bez pomoci rodičů

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
KK3

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

 Vedeme žáky k přesné formulaci problému v pohybové činnosti jím prováděné
 Učíme žáky schopnosti sdělit svůj názor vůči druhým asertivně
 Učíme žáky hodnocení svého výkonu v družstvu a výkonu družstva jako celku
 Klademe důraz na komunikaci, která je i v emocionálním stresu přesná, nevulgární
 Učíme žáky poskytování  informací  z oblasti  sportu,  zdraví,  životního stylu a příležitosti  vyjadřovat  své myšlenky

v hodinách, ale i ve školním časopise a jiných sdělovacích prostředcích
 Klademe důraz na  užívání a znalost základní odborné terminologie z jednotlivých sportů

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy,
nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti,
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KK4
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ

 Vedeme žáky k využívání velkého potenciálu sportovních her a skupinových soutěží pro týmovou spolupráci
 Učíme střídání rolí v různých hrách - hráč, kapitán, trenér
 Klademe důraz na jasné vymezení pravidel her, soutěží, podoby pohybového aktu, role žáků, k jejich respektování
 Vedeme  žáky  k odpovědnosti  za  svoji  roli  v týmu,  k toleranci  ke slabšímu  spoluhráči,  ale  i k nekompromisnosti

v případě neadekvátního výkonu v poměru ke schopnostem spoluhráče
 Učíme žáky vystupovat v roli organizátorů a organizovaných, vést spolužáky

 Jdeme  příkladem  –  podporujeme  spolupráci  všech  členů  pedagogického  sboru  i spolupráci  pedagogických
a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na
první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Učíme žáky respektování sebe i druhých se všemi jejich přednostmi a nedostatky
 Učíme žáky respektování pravidel jak v soutěžích, hrách, ale hlavně ve vztahu mezi sebou
 Učíme žáky  být hrdý na své schopnosti /v návaznosti na svůj talent/, zároveň být tolerantní k jiným schopnostem, či

talentu
 Navozujeme u žáků kladné emoce v případě vítězství, ale také úctu k poraženému soupeři, to ve vztahu k sportu ve

světě na úrovni české reprezentace
 Dbáme na důsledné uplatňování ducha fair play 
 Učíme žáky pořádáním sportovních kurzů, pobytů v přírodě apod. zaměřených na jednotlivé sezónní sporty schopnosti

žáků pohybovat se v různých společenských prostředích

 Jdeme  příkladem  –  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  plníme  příkladně  své  povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme

            se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
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KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Vedeme žáky k k uvědomění, že jen činnost dělaná s nasazením vede k úspěchu a dobrému pocitu 
 Vedeme žáky k pocitu, že činnosti,  které nevedou k bezprostřednímu úspěchu, k odměně, jsou důležité pro zdravý

životní styl v budoucnosti
 Díky použití skupinových soutěží, sportovních her vedeme žáky k poznání, že jsou ve společnosti, kde výsledek jejich

činnosti je závislý na spolupráci, respektu k druhému
 Učíme žáky při konfrontaci s žáky ostatních škol jasně rozpoznat význam talentu a práce, oboje musí být v rovnováze
 Učíme žáky na sportovních kurzech, pobytech v přírodě apod. zaměřených na jednotlivé sezónní sporty pracovat 

v různém prostředí, uplatnit vědomosti, pohybové schopnosti v proměnlivých podmínkách a v praxi

 Jdeme  příkladem  –  příkladně  si  plníme  své  pracovní  povinnosti  (nástupy  do  hodin,  příprava  na  výuku
…).Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně  prezentujeme před žáky,
rodiči i širší veřejností.
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5.8.2.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova

1. stupeň
Očekávané výstupy (OVO)- 1. období
žák
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve  
skupině; usiluje o jejich zlepšení 
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

Očekávané výstupy – 2. období 
žák 
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením 
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových 
her 
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení 
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady plavecké 
dovednosti 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
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Učivo (U)
1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
1.3  zdravotně zaměřené činnosti  - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
1.6  bezpečnost  při  pohybových  činnostech  -  organizace  a bezpečnost  cvičebního  prostoru,  bezpečnost  v šatnách  a umyvárnách,
bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
2.8  plavání  -  (základní plavecká výuka)  hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti,  jeden plavecký
způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
2.9 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
2.10 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
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3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly
3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy
3.6 zdroje informací o pohybových činnostech

2. stupeň

4. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem 
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k 
údajům o znečištění ovzduší 
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Učivo (U)
4.1 význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
4.2 zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením
4.3  prevence a korekce jednostranného zatížení  a svalových dysbalancí  -  průpravná,  kompenzační,  vyrovnávací,  relaxační  a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
4.4  hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech  - v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí
a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

5. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
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Očekávané výstupy (OVO)
žák
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

Učivo (U)
5.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
5.2 gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
5.3  estetické  a kondiční  formy  cvičení  s hudbou  a rytmickým  doprovodem  -  základy  rytmické  gymnastiky,  cvičení  s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
5.4 úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
5.6  sportovní hry  (alespoň  dvě  hry podle výběru školy)  -  herní  činnosti  jednotlivce,  herní  kombinace,  herní  systémy,  utkání  podle
pravidel žákovské kategorie
5.7 turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a 
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití 
v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
5.8  plavání  (podle  podmínek  školy  -  zdokonalovací  plavecká  výuka,  pokud  neproběhla  základní  plavecká  výuka,  musí  předcházet
adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti)  - další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika),
dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti
5.9  lyžování, snowboarding, bruslení  (podle podmínek školy)  - běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
5.10 další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
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6. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované 
hry a soutěže 
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Učivo (U)
6.1 komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech
6.2 organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování
6.3 historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus - olympijská charta
6.4 pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
6.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
6.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, evidence, vyhodnocování
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5.8.2.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova           

"Tv 1,2.doc"

 
"Tv 3 - 5.doc"

  

"Tv 6.- 9.doc"

  

ZdrTv.doc
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5.9 PRAKTICKÉ ČINNOSTI

5.9.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Předmět  Praktické  činnosti  na  1.  stupni  základní  školy  patří  do  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  svět  práce.  Jeho  obsahem  je
naplňování  očekávaných  výstupů  vzdělávacího  oboru  Člověk  a  svět  práce  stanovených  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro
základní  vzdělávání.  Předmět  Praktické  činnosti  postihuje  široké  spektrum pracovních  činností  a  technologií,  vede žáky  k získání
základních dovedností  v různých oborech lidské činnosti,  formuje jejich  osobnost  rozvíjením motorických i  tvořivých schopností  a
dovedností. Tato vzdělávací oblast vychází z konkrétních životních situací, je zaměřena na praktické pracovní dovednosti a návyky a je
důležitou, nezbytnou složkou pro uplatnění člověka  ve společnosti a dalším životě.

Obsah předmětu Praktické činnosti je na 2.stupni rozdělen do šesti tématických okruhů, které jsou dále děleny do jednotlivých
ročníků. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání na 2.stupni ZŠ a je povinný pro všechny žáky bez
rozdílu. Ve všech tématických okruzích jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržování hygieny při práci.
Předmět  hraje  důležitou  úlohu  při  poskytování  informací  za  sféry  výkonu  práce  a  pomáhá  žákům  především  8.  a  9.ročníku
v rozhodování o jejich dalším profesním zaměření.

5.9.2      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozdělení tématických okruhů do ročníků
6.ročník - Práce s technickým materiálem, Příprava pokrmů
7.ročník - Práce s technickým materiálem, Příprava pokrmů
8.ročník - Práce s technickým materiálem, Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti
9.ročník - Svět práce, Práce s technickým materiálem, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů

Z nabídky tématických okruhů byly vybrány ty okruhy, pro které škola nabízí dostatečné zázemí. 
 

Výuka probíhá převážně v odborných učebnách (výjimečně v kmenových třídách), část i mimo budovu školy (např.: exkurze).
Hodinová dotace je v jednotlivých ročnících 2. stupně stanovena učebním plánem školy.

Do předmětu jsou zařazeny vybrané tématické okruhy průřezových témat Výchova demokratického občana, Environmentální 
výchova, Osobnostní a sociální výchova.  
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Výstupem zapojení  školy  do projektu OP VK 1.1  Investice  do rozvoje  vzdělávání  -  „Tvorba a  zavádění  evaluačních
nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů ZŠ zřizovaných městem Příbram“ byl pokus o využití
zajímavé lokality v blízkosti školy – možnost využití školního parku k výuce většině vyučovacích předmětů a ve volnočasových aktivitách
–  kroužcích.  Tím  dochází  k realizaci  EVVO  jako  průřezového  tématu.  Bližší  popis  způsobu  realizace  a  souhrn  jednotlivých
realizovaných aktivit rozdělených podle času realizace, realizace v ročníku a předmětu, s popisem činností a výstupů těchto činností, je
popsán v příloze 7.2 Oblast EVVO – využití parku školy k výuce tohoto školního vzdělávacího programu.

5.9.3       Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Praktické činnosti

KK1
KOMPETENCE K

UČENÍ

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
 Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KK2

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“).
 Na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému..
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
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KK3
KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

 Žáci jsou vedeni k užívání správní pracovní terminologie
 Učíme žáky prezentovat pracovní postupy před ostatními, vyjadřovat se k řešeným pracovním problémům
 Učíme žáky diskutovat o pracovních postupech, výrobcích, činnostech 
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí 

mimo školu apod.; umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky.
KK4

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

 Žáci se učí zpracovávat materiál a vytvářet výrobky samostatně i v týmu, spolupracovat při návrhu i vlastním řešení
 Učitel  vede žáky ke zpracování různých nápadů, možností na základě volby a jednoduché argumentace
 Žáci jsou vedeni k dokončení výrobků, postupů s využitím tvořivosti a nápaditosti
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku

vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
každého člena třídního kolektivu.

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
              nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci sami    
             podíleli.

KK5
KOMPETENCE

OBČANSKÉ

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
 Žáci jsou vedeni k dodržování řádů učeben, kde pracují (např.: dílny, školní kuchyně)
 Společně vytvářejí esteticky podnětné prostředí 
 Žáci jsou vedeni k chápání pracovní činnosti jako možnosti seberealizace a vlastního uplatnění v pracovním životě
 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“.
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 V rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme
osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě  i ve škole. Chováme se k žákům
jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

KK6
KOMPETENCE

PRACOVNÍ

 Žáci využívají v hodinách různé materiály, pomůcky, nástroje i pracovní nářadí
 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
 Žáci jsou vedeni k schopnosti poskytnout 1.pomoc při různých činnostech 
 Různými  formami  (exkurze,  film,  beseda  apod.)  seznamujeme  žáky  s  různými  profesemi  –  cíleně  ujasňujeme

představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.
 Žáci mají možnost navštívit některá pracoviště a seznámit se s prací dospělých v regionu jsou vedeni k dodržování

pravidel při práci, k udržování pořádku v pracovním prostoru = základním pracovním a hygienickým návykům
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na

nové pracovní podmínky.
 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme
dané  slovo.  Vážíme  si  své  profese.  Svoji  profesi  a  svoji  školu  pozitivně  prezentujeme  před  žáky,  rodiči  i  širší
veřejností.

5.9.4       Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Praktické činnosti

1. stupeň
1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
1.2 pracuje podle slovního návodu a předlohy
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Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo (U)
1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití
1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Učivo (U)
2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů
2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
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3.1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
3.2 pečuje o nenáročné rostliny

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo (U)
3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
3.3 pěstování pokojových rostlin
3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

4.PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
žák
4.1 připraví tabuli pro jednoduché stolování
4.2 chová se vhodně při stolování

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
žák
4.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně
4.4 připraví samostatně jednoduchý pokrm
4.5 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
4.6  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni
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Učivo (U)
4.1 základní vybavení kuchyně
4.2 výběr, nákup a skladování potravin
4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
4.4 technika v kuchyni - historie a význam

2. stupeň
5. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
5.2 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
5.3 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
5.4 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

5.5  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu

Učivo (U)
5.1 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
5.2 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
5.3 jednoduché pracovní operace a postupy
5.4 organizace práce, důležité technologické postupy
5.5 technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
5.6 úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

6. DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
6.2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
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6.3 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
6.4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo (U)
6.1 stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž
6.2 návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program

7.PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
7.2 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
7.3 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
7.4 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
způsobeného zvířaty

Učivo (U)
7.1 základní podmínky pro pěstování - půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
7.2 zelenina - osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny
7.3  okrasné rostliny  - základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, úprava květin
7.4 ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování
7.5 léčivé rostliny, koření - pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
7.6 chovatelství - chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty

8. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
8.1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
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8.2  ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
8.3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí údržbu
8.4  dodržuje  základní  hygienická  a  bezpečnostní  pravidla  a  předpisy  a  poskytne  první  pomoc  při  úrazu,  včetně  úrazu
elektrickým proudem

Učivo (U)
8.1  finance,  provoz  a  údržba  domácnosti  -  rozpočet,  příjmy,  výdaje,  platby,  úspory;  hotovostní  a  bezhotovostní  platební  styk,
ekonomika domácnosti; údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho
ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti
8.2 elektrotechnika v domácnosti - elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití,
ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

9. PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
9.1 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
9.2 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
9.3 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
9.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Učivo
9.1 kuchyně - základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
9.2 potraviny - výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku
9.3 příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
9.4 úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na
stole

10. SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku)
Očekávané výstupy (OVO)
žák
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10.1 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
10.2 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
10.3 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
10.4 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Učivo (U)
10.1  trh práce  -  povolání  lidí,  druhy pracovišť,  pracovních prostředků, pracovních objektů,  charakter  a druhy pracovních  činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
10.2  volba profesní orientace  - základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,  tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
10.3 možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
10.4  zaměstnání  -  pracovní  příležitosti  v  obci  (regionu),  způsoby hledání  zaměstnání,  psaní  životopisu,  pohovor u zaměstnavatele,
problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
10.5 podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

 

5.9.5      Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti           
                                                                                                                                                                                                                      
         

       
"Pč 1 .doc" "Pč 2.doc" "Pč 3.doc" "Pč 4.doc" "Pč 5.doc"

       
"Pč 6.doc"

 
"Pč 7.doc" "Pč 8+9.doc"
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6.     HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  A  AUTOEVALUACE  ŠKOLY

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků

6.1.1 Úvod do problematiky hodnocení žáků

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem

chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující.  Je důležité si

uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou

náročnost  a  pedagogický  takt.  Soustředíme  se  na  individuální  pokrok  každého  žáka.  Pro  celkové  hodnocení  používáme

klasifikaci.  U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace,  přes bodové hodnocení,  slovní hodnocení až po

sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje.

Základní  vzdělávání  vede  k tomu,  aby  si  žáci  osvojili  potřebné  strategie  učení  a  na  jejich  základě  byli  motivováni

k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své

fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a

duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými dovednostmi a vědomostmi při rozhodování o

své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Základní otázkou pro hodnocení  (úspěšnosti)  žáka je  otázka: „Do jaké míry je žák po ukončení  základního vzdělání

vybaven  klíčovými  kompetencemi?“  Pravdivá  odpověď  na  výše  položenou  „klíčovou  evaluační  otázku“  je  zároveň  tím

nejsložitějším v hodnocení nejenom úspěšnosti žáka, ale i školy, celého ŠVP a práce učitelů, a zřejmě nelze najít jednoduchý

mechanismus, jak na ni spolehlivě, v „reálném čase“ v době vzdělávání v základní škole, přímo odpovědět. (Teprve další život žáka

ukáže, do jaké míry se podařilo vytčených vzdělávacích cílů dosáhnout.)
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Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok a je nedílnou součástí

výchovně vzdělávacího  procesu.  Škola  má zpracovaná podrobná Pravidla  hodnocení  žáků ZŠ pod Svatou Horou,  Příbram,

kterými se řídí, a se kterými jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci žáků. Pravidla jsou vytvářena ve spolupráci všech učitelů a

vycházejí  z výchovných a vzdělávacích strategií  školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností  žáka

s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a

vzájemné hodnocení.  V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel  úroveň dosažení cílů základního vzdělávání,  jak jsou

uvedeny ve školském zákoně, rámcovém vzdělávacím programu a školním vzdělávacím programu.  Struktura ŠVP (RVP ZV)

umožňuje v této souvislosti zaměřit se při evaluaci na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy

oborů vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy („konkrétní dílčí  aktivní dovednosti“), které tvoří vzdělávací výstup

vztažený ke konkretizovanému učivu specifikovaném v jednotlivých ročnících v jednotlivých vzdělávacích předmětech.

Vzhledem k tomu, že ve 3. ročníku a v 5. ročníku dochází k výběru žáků do předsportovních respektive sportovních tříd,

byla vytvořena testová baterie k ověření sportovní výkonnosti žáků a dále byly nastaveny další ukazatele, které jsou posuzovány

při výběru žáků vhodných pro zařazení do předsportovních a sportovních tříd. U žáků jsou posuzovány sledované ukazatele –

podpora rodiny (účast na víkendových akcích, účast na akcích pořádaných pro předsportovní a sportovní třídy – zotavovací

pobyty 2 x za školní rok, účast na letním soustředění, účast na trénincích). Všechny sledované ukazatele a výsledky testování

pomocí testové baterie jsou zapisovány do tabulek, čímž byl dán základ pro vznik žákovského portfolia.

Výsledky testování pomocí testové baterie jsou zapisovány do tabulek a po porovnání jednotlivých výkonů jednotlivých

čáků vzniká seznam žáků vhodných pro vstup do předsportovní – IV. třídy a sportovní - VI. třídy. Posléze dojde k posouzení

sportovní výkonnosti žáků a posouzení sledovaných ukazatelů - podpora rodiny (účast na víkendových akcích, účast na akcích

pořádaných pro předsportovní a sportovní třídy – zotavovací pobyty 2 x za školní rok, účast na letním soustředění, účast na
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trénincích) a vybraným žákům byl předán dopis pro zákonné zástupce s žádostí o vyslovení souhlasu se zařazením žáka do

předsportovní (v případě 3. ročníku) a sportovní třídy (v případě 5. ročníku). 

6.1.2     Obecné zásady hodnocení a sebehodnocení žáků 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné

a  vyjadřuje se klasifikačními stupni 1 – 5

 Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů

školního vzdělávacího programu

 Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborné, správné a doložitelné

 Průběžné hodnocení vzdělávání může být vyjádřeno též slovně, na vysvědčení však pouze klasifikací

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaní žáci a žáci se státní příslušností jiného státu EU mohou být průběžně i na

vysvědčení hodnoceni kombinací slovního hodnocení a klasifikace klasifikačními stupni na základě žádosti zákonných zástupců

žáka a rozhodnutí ředitele školy o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

 Průběžné i celkové hodnocení žáků zahrnuje vedle hodnocení vzdělávacích výstupů (znalosti, dovednosti, schopnosti, postoje)

daného vyučovacího předmětu také hodnocení píle žáka a žákův přístup ke vzdělávání. Hodnotí se též stupeň zvládnutí obecných

dovedností  a  znalostí  vyplývajících  ze žákovy  přípravy  na  další  studia  a  život  v dospělosti  (životní  dovednosti  =  klíčové

kompetence dle RVP ZV).  Žák i zákonný zástupce žáka tak získává konkrétní informace o výsledku vzdělávání na základě

hodnocení individuálního pokroku žáka   

 Při průběžném i celkovém hodnocení a sebehodnocení žáka pedagogický pracovník (učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a

pedagogický  takt,  bere  v úvahu  pokrok  a  možnosti  žáka  a  poskytuje  zpětnou  vazbu.  Při  poskytování  zpětné  vazby  rozvíjí

samostatnost a odpovědnost žáka za vlastní vzdělání
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 Sebehodnocení žáků probíhá průběžně ve všech předmětech ústní i písemnou formou.  Formu sebehodnocení stanoví učitel.

Zpětnou  vazbou  rozumíme  bezprostřední,  věcnou  a  velmi  konkrétní  informaci  o  výsledku  činnosti.  Zpětnou  vazbu  může

poskytovat druhý člověk nebo může být obsažena v učební situaci. Jde o konstatování toho, co vidíme, slyšíme, myslíme si, cítíme.

Posiluje vnitřní motivaci. Můžeme ji poskytovat také sami sobě.

A. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

B. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

C. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 
mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

D. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.

E. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

F. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 
 Žáci  potřebují  zjistit,  v čem  jsou  úspěšní  a  kde  potřebují  pomoc.  Vyučující  zařazuje  sebehodnocení  průběžně  do

vzdělávacího procesu. Forma průběžného sebehodnocení není stanovena. Protože však jde o důležitou reflexi školní práce žáka,

věnuje jí učitel náležitý čas.

6.1.3       Hodnocení a klasifikace žáka učitelem

 Podklady  pro hodnocení  a  klasifikaci  výchovně  vzdělávacích  výsledků a  chování  žáka získává  učitel  zejména  následujícími

metodami, formami a prostředky:

a) soustavným diagnostickým posuzováním žáka
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b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

e) analýzou výsledků činností žáka

f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a zdravotnických služeb,
zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

 V hodnocení žáka nedává  ŠVP přednost žádné formě, metodě či prostředku . Stejně jako výběr vhodných forem a metod výuky je

i výběr vhodných forem a metod hodnocení žáka plně v rukou učitele

 Při výběru vhodné formy hodnocení by měl vyučující vždy zvážit i její „motivační dopad“ na žáka s ohledem na jeho individuální

vlohy a vlastnosti

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí může být místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo

kombinací obou způsobů. O  způsobu hodnocení  rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  Slovní hodnocení  zahrnuje

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání popsány

tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku

žáka. U žáka  s vývojovou poruchou učení  rozhodne ředitel  školy o použití  slovního hodnocení na základě žádosti  zákonného

zástupce žáka.
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Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,

která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede 

pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

 „Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků“ jsou  součástí organizačního  řádu školy  jako

směrnice V/3. Jsou přílohou Školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. 

 Toto hodnocení je:

a) jednoznačné

b) srozumitelné

c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii

d) věcné

                       e) všestranné

Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků stanoví:

1.  Zásady hodnocení průběhu a  výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteru, včetně předem stanovených kritérií

4. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

5. Zásady  pro  stanovení  celkového  hodnocení  žáka  na  vysvědčení  v případě  použití  slovního  hodnocení  nebo  kombinace

slovního hodnocení a klasifikace

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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6.1.4     Kritéria pro hodnocení

• zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka

• schopnost řešit problémové situace

• úroveň komunikačních dovedností

• schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem

• změny v chování, postojích a dovednostech

• míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje

6.2   Autoevaluace školy a její evaluační činnost

Autoevaluace je interní opatřeni  školy k zefektivnění a větší profesionalitě. Ačkoliv slouží také k podpoře odpovědnosti

škol  za  vlastní  práci,  jejím  prvořadým  smyslem  je  nastartovaní  rozvojových  procesů.  Autoevaluace  je  považována  za

mechanismus,  který  školám umožňuje  rozvoj  kvality  na  základě diskuse  s  partnery,  především s  rodiči  a  žáky,  ale  i  širší

veřejností. Nutnosti je vymezeni oblasti, cílů, kriterií, nástrojů a časového rozvrženi evaluačních činnosti.

Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se

škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality ŠVP.

Za  úroveň  výchovně  vzdělávacího  procesu  a  za  výsledky  vzdělávání  zodpovídá  ředitel  školy.  Na  rozdíl  od  stěžejní

evaluační  role  vyučujícího  daného  vzdělávacího  předmětu,  který  hodnotí  zejména  úspěšnosti  žáků  při  dosahování  dílčích

kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, (za čtvrtletí, pololetí atd.), úloha ředitele školy a jím pověřených metodických orgánů

(předmětových komisí, metodických sdružení apod.) spočívá především ve zhodnocení úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných

výstupů jednotlivých (oborů) vzdělávacích oblastí, a to zpravidla v 5. a 9.ročníku základní školy. Škola k tomuto může využívat

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                      

standardizovaných evaluačních testů institucí,  které se evaluací  školních vzdělávacích programů zabývají (PISA, SCIO,

KALIBRO, ČŠI, MŠMT, VÚP, ...).

6.2.1 Oblasti procesu evaluace

Nedílnou součástí autoevaluace školy (jak se jí daří dosahovat stanovených vzdělávacích záměrů a cílů) je zpětná vazba ze strany

klienta (rodič) a ze strany svého zřizovatele. Škola proto bude provádět zjišťování vzdělávacích požadavků rodičů (a zřizovatele)

zejména formou standardizovaných dotazníků.

Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i jiné hodnotící zprávy (např. Inspekční zprávu ČŠI apod.).

           Oblasti procesu evaluace:

 podmínky ke vzděláni

 průběh vzdělávání

 podpora, spolupráce

 výsledky vzdělávání

 řízeni školy, dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků, personalistika

 úroveň výsledků práce školy
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6.2.2   Cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení evaluace a evaluačních činností

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o škole, získat podklady pro její další rozvoj. 

Škola vymezí jasné cíle a kritéria pro hodnocené období, tedy hlediska, podle kterých je práce školy vyhodnocována v daném

období.  Na  základě  zjištění  počátečního  stavu  (podkladů)  navrhuje  vedení  školy  jednotlivé  kroky  vedoucí  ke  kvalitnímu a

efektivnímu výchovně vzdělávacímu procesu. 

Součástí  procesu  autoevaluace  učitele  je  vytvářeni  portfolia  obsahujícího  práce  žáků,  výstupy  z  realizovaných  projektů,  hodnocení  žáků v

soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů v metodických komisích atd. Hodnoceni práce

učitelů se nesmi opírat pouze o ojediněle hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovuji výukové cíle, jak vyhodnocuji jejich

naplnění a jak vedou žáky v procesu vzděláváni. Na základě připomínek pedagogů vyučujících podle ŠVP bude celý proces realizace školního vzdělávacího

procesu posuzován, což může vést k úpravám tohoto programu. Jedná se o systematické posuzování činnosti školy, jehož výsledky slouží jako zpětná vazba

ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy.

Podmínky ke
vzdělávání

Zhodnocení stávajícího
stavu, hledání cest ke
zlepšení

Materiální, technické a 
hygienické podmínky, 
hospodaření, normativní rozpočet,
ekonomické zdroje (granty, 
sponzoring),
didaktická úroveň vybavení,
personální podmínky – viz 
Personální oblast

Pozorování, rozhovory
a diskuse (vedení,
učitelé, rodiče, žáci), 
dotazníky, ankety, SWOT 
analýza,
evidence grantových podpor,
požadavky učitelé, rodiče

Průběžně, 4x ročně při pg.
radách, 
SWOT cca 1x za tři roky, 
výroční zpráva o činnosti 
školy,
dotazník, anketa cca 1 x za 
4-5 let

Průběh vzdělávání
Metody a formy výuky
Vztah učitel – žák
Využívání pomůcek a 
didaktické techniky
Kvalita výuky (motivace, 
komunikace, klima)

Aktivní účast a podpora žáků,
Podpora dosahování vzdělávacích
cílů,
rozvoj praktických návyků a 
dovedností,
začleňování a podpora žáků.
Prostor pro vlastní vyjadřování, 
individuální přístup, 
vhodnost využívání pomůcek a 
didaktické techniky,
úroveň spolupráce učitelů,
návaznost probírané látky 

Pozorování, hospitace,
rozhovory (učitelé),
činnost metodických komisí
anketa pro žáky i učitele
Vyhodnocování pozitiv a 
negativ
Společné ročníkové písemné 
práce a testy
Výsledky předmětových 
soutěží a olympiád

Průběžně

Cca 1x za 4-5 let

Dobrá spolupráce školy a Účast rodičů na školních akcích, Rozhovory, dotazníky, Rozhovory s rodiči v rámci
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Spolupráce
s rodiči

rodiny, spokojenost rodičů
se školou, spolupráce
s radou rodičů, 
snaha o vytvoření komunitní
školy

spolupráce rodičů s učiteli,
aktivní spolupráce s radou rodičů

zpráva výchovné a kariérní 
poradkyně,
záznamy z třídních schůzek,
vyhodnocování projektů 

tř.schůzek, jednání
rady rodičů (cca 3x
ročně), jednání školské rady 
cca 2x ročně,
 zpráva výchovné poradkyně 
1x ročně

Výsledky
vzdělávání

Utváření klíčových
kompetencí žáků

Dosahování vzdělávacích cílů,
projevy praktických návyků a
dovedností, uplatnění absolventů
na SŠ 

Školní a písemné práce žáků, 
pozorování, hospitace,
zpráva výchovné poradkyně o 
umístění vycházejících žáků, 
testování (SCIO, Kalibro, 
Cermat, MŠMT, …)
odezva v dotazníkové anketě

Průběžně, čtvrtletní písemné
práce  žáků  ve  vybraných
předmětech, 
zpráva  výchovné  poradkyně
1x ročně,
dle  nabídky  (MŠMT,SCIO,
Kalibro, Cermat, …)

Oblasti
autoevaluace

Cíle autoevaluace Kritéria autoevaluace Nástroje
autoevaluace

Časové rozvržení
evaluačních činností

Oblasti
autoevaluace

Cíle autoevaluace Kritéria autoevaluace Nástroje
autoevaluace

Časové rozvržení
evaluačních činností

Personální oblast
a řízení školy

Efektivní řídící práce,
stabilita a kvalita 
personálního zajištění chodu
školy

Spolupráce učitelů, 
kvalifikovanost osobní a 
pedagogická, 
účast v dalším vzdělávání ped. 
prac., 
klima školy, plánování činností 
školy, 
efektivita organizace školy, 
hodnocení výsledků práce učitelů,
spolupráce s úřady

Diskuse učitelů,
pedagogické rady,
výstupy předmětových komisí,
dotazníky.
Spolupráce se školskou radou,
profesní hodnocení pedagogů,
evidence účasti na dalším 
vzdělávání.
Ředitelské porady – 
pedagogické a provozní. 
Vyhodnocování projektů

Průběžně,
 1x ročně ve výroční zprávě
o činnosti školy
V období pedagogických 
rad

Úroveň výsledků
práce školy

Propojení zpětné vazby a 
všech sledovaných oblastí

Spolupráce s jinými školami,
organizování akcí školy, 
prezentace školy na veřejnosti, 
výsledky žáků na soutěžích, 
uplatnění žáků v životě,
projekty a získávání grantových 
podpor,

Evidence školních akcí 
prezentací.
Výroční zpráva o činnosti 
školy.
Kontakty s absolventy školy, 
evidence a vyhodnocování 
úspěšnosti při získávání 

Průběžně, 
Výroční zpráva 1x do roka
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zápis do 1.tříd a zájem rodičů
o školu

grantových podpor
www stránky školy – úroveň.
Příspěvky do tisku

         Další významné evaluační zdroje jsou:
+ inspekční zprávy
+ zápisy kontrol
+ zprávy z jednání Školské rady
+    podněty, připomínky a náměty ze strany různých organizací

Příloha:  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 
Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků
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7.    PŘÍLOHY ŠVP

7.1    STANDARD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKCE A STRUKTURA DOKUMENTU

I. VZDĚLÁVACÍ CÍLE

II. KMENOVÉ UČIVO PRO ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ
1. Oblast jazyková
2. Oblast matematiky
3. Oblast přírodovědní
4. Oblast společenskovědní
5. Oblast estetickovýchovná
6. Oblast zdravého životního stylu
7. Oblast pracovních činností a technologií

III. KMENOVÉ UČIVO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

      NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Obecná charakteristika
1. Oblast jazyková
2. Oblast matematiky
3. Oblast společenskovědní a přírodovědní
4. Oblast estetickovýchovná
5. Oblast zdravého životního stylu
6. Oblast pracovních činností a technologií
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7.2    OBLAST EVVO – VYUŽITÍ PARKU ŠKOLY K VÝUCE
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Standard základního vzdělávání

                          MŠMT ČR 

                          22. 8. 1995

                          čj. 20819/95-26

(úplné znění ve smyslu doplnění čj. 33651/97-22)
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UPLATNĚNÍ STANDARDU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Standard základního vzdělávání představuje jeden z významných nástrojů péče státu o kvalitu vzdělání poskytovaného
základní školou. Jeho prostřednictvím hodlá stát (nadále) garantovat, že všichni žáci základních škol zařazených do sítě mohou v
průběhu  povinné  školní  docházky  získat  plnohodnotné  a  srovnatelné  základní  vzdělání  využitelné  jak  v  dalším  studiu  na
středních  školách,  tak  v  praxi.  Svým pojetím  je  standard  základního  vzdělávání  dokumentem  otevřeným:  jako  takový  bude
periodicky aktualizován, doplňován a zpřesňován.

Centrálním školským orgánům bude standard sloužit jako základní kritérium pro posuzování vzdělávacích programů a
jejich schvalování. Stejnou úlohu bude standard plnit při posuzování kvality učebních textů, pokud vydavatelé o jejich zařazení
do seznamu schválených učebnic MŠMT ČR požádají.

Zásadní  význam bude standard základního vzdělávání  nadále mít  pro  tvorbu nových vzdělávacích programů.  Jejich
tvůrce tento dokument zavazuje k tomu, aby do učebních dokumentů zahrnuli jak obecné a specifické cíle základního vzdělávání,
tak jednotlivé okruhy kmenového učiva.

Pro  ředitele  a  učitele  základních  škol  standard  v  souhrnné  podobě  formuluje  podstatné  vzdělávací  cíle,  k  jejichž
naplnění pedagogická činnost škol směřuje, i soubory závazných vzdělávacích obsahů, jež jsou ve výuce - při plné podpoře její
metodické rozrůzněnosti - respektovány. Ve své 3. části standard specifikuje, které vzdělávací cíle mají být splněny a která část
učiva probrána do konce 5. ročníku základní školy.  Tato část  standardu, vyvolaná potřebou srovnatelnosti  výstupů na konci l.
stupně, je důležitá zejména pro přechod žáků na 2. stupeň základní školy i na osmiletá gymnázia. Pro  ředitele středních škol
vymezuje standard obsah základního vzdělávání, který je třeba respektovat při tvorbě kritérií přijímacího řízení žáků na střední
školy.

Standard základního vzdělávání se postupně stane i účinným nástrojem sebeevaluace škol  zaměřené jak na zjišťování
efektivnosti  (jednotlivých)  vzdělávacích  činností,  tak  na  hodnocení  výsledků  dosažených  žáky.  Tím,  že  standard  formuluje
obecně  platný  rámec  základního  vzdělávání  (jeho  cíle  a  obsah),  stává  se  i  vhodným  východiskem  pro  tvorbu  kritérií
uplatňovaných v kontrolní a hodnotící činnosti České školní inspekce.

Ucelená  představa  o  cílech  a  obsahu  základního  vzdělávání,  vyjádřená  ve  standardu,  je  i  východiskem  pro  tvorbu
soustavy evaluačních nástrojů,  podle nichž se bude posuzovat kvalita dosažených výsledků celého základního školství, škol i
žáků. Tyto evaluační nástroje by měly sledovat jak poznatkovou, tak kompetenční a postojovou stránku základního vzdělávání
žáka, a to především v uzlových bodech jeho vzdělávací dráhy (zejména 5. a 9. ročník).

Pro  efektivní  využití  standardu  ve  školní  praxi  bude  mít  značný  význam  pozornost,  která  mu  bude  věnována  ve
vysokoškolském  vzdělávání  učitelů,  v  jejich  dalším  vzdělávání,  v  přípravě  řídících  školských  pracovníků  a  v
pedagogickém výzkumu.
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Funkce a struktura dokumentu

Dokument vyjadřuje představu o společensky žádoucí podobě povinného základního vzdělávání - o cílech, které jsou v tomto
vzdělávání  sledovány,  a  o  vzdělávacím obsahu,  který  je  poskytován všem žákům v průběhu absolvování  povinné školní  docházky.
Reflektuje  průběh  a  výsledky  transformačního  procesu  v  našem  školství,  kdy  je  potřebí  při  celkovém  trendu  k  liberalizaci,
diverzifikaci  a  diferenciaci  vzdělávacích  podnětů,  při  zvyšování  autonomie  škol  a  žádoucí  svobodné,  tvořivé  práci  učitelů  zajistit
zaměření na obecně respektované základní vzdělávací cíle i na klíčové, neopominutelné vzdělávací obsahy, garantující odpovídající a
srovnatelnou úroveň vzdělávání všech žáků.

Dokument má tři části:

  I. Vzdělávací cíle

 II. Kmenové učivo pro základní vzdělávání

III. Kmenové učivo základního vzdělávání na l. stupni základní školy

V první části je formulován soubor zamýšlených, společensky žádoucích vzdělávacích cílů, přiměřených věkovému stupni a
zralosti  žáků  i  představám o  vzdělanostním a  osobnostním profilu  absolventa  základního  vzdělávání.  Tyto  obecné  vzdělávací  cíle
nemají  taxativní  povahu.  Vyjadřují  základní  směry  vzdělávání,  které  by  se  měly  obrážet  v  nabídce  vzdělávacích  programů,  v
pedagogických záměrech učitelů i v reálně dosažené kvalitě poznatků, dovedností, kompetencí a hodnotové orientace žáků.

V druhé části se formuluje kmenové učivo celku základního vzdělávání rozčleněné do vzdělávacích oblastí a oborů.

Kmenové učivo vyjadřuje obsahové jádro základního vzdělání, jeho podstatné prvky, které jsou předmětem vzdělávání všech
žáků absolvujících povinnou školní docházku. Zahrnuje klíčové, věcně i formativně nosné okruhy poznatků, s nimi spojené činnosti a
aplikace na praxi.

Kmenové učivo je  závaznou součástí  vzdělávacích programů,  zajišťující  srovnatelnost,  prostupnost  a  návaznost  vzdělávání
žáků v základním a středním školství.

Kromě  souboru  nezbytných  obsahových  prvků  obsahují  jednotlivé  vzdělávací  oblasti  a  obory  stručné  charakteristiky
specifických vzdělávacích možností, jimiž učivo přispívá k plnění obecných cílů základního vzdělávání.
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Z praktických důvodů (legislativní členění základní školy na l.  a 2.  stupeň, specifický charakter  vzdělávání  na l.  stupni
základní  školy,  relativní  samostatnost  a  ucelenost  vzdělávání  na  l.  stupni  základní  školy  a  předpokládaná  evaluace  výsledků
vzdělávání  po  ukončení  l.  stupně  základní  školy  v  souvislosti  s  přechodem  žáků  do  osmiletých  středních  škol)  je  ve  třetí  části
samostatně zpracováno kmenové učivo základního vzdělávání na l. stupni základní školy.
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I. Vzdělávací cíle

Vzdělávací  cíle  představují  soubor  záměrů  a  orientací,  které  se  obrážejí  ve  všech  pedagogických  činnostech  učitelů  a
promítají  se  -  v  souladu  s  možnostmi,  předpoklady  a  individuálními  zvláštnostmi  žáka  -  do  jeho  celkového  osobnostního  profilu
utvářejícího  se  v  průběhu  povinného  školního  vzdělávání.  Představují  především  kvalitativní,  hodnotový  rámec  základního
vzdělávání.  Integrují  mnohostranné vzdělávací  podněty a  situace ve vyučování  a  ve stylu života školy.  K jejich dosažení  by měly
směřovat vzdělávací programy,  aniž by se omezoval jejich specifický přístup a přínos i realizační kontext.

Vzdělávací cíle odrážejí očekávání, s nímž k základnímu vzdělávání a jeho výsledkům přistupuje společnost, rodiče žáků a v
nemalé míře i "odběratelé vzdělávacího produktu". Vyjadřují představy o poslání základního vzdělávání, ustálené ve veřejném mínění,
i trendy v názorech na obecnou vzdělanostní připravenost mládeže k životu v příštích desítiletích.

Formulace vzdělávacích cílů vyjadřuje přijatelný společenský konsensus ve vzdělávacích záměrech i specifické funkce
základního vzdělávání při zajišťování kontinuity kulturního vývoje společnosti, její občanské integrity a prosperity.

V souladu s všeobecnými záměry školské politiky, formujícími se postupně v procesu transformace naší vzdělávací soustavy,
se očekává, že v průběhu povinné školní docházky získají žáci základy kvalitního, funkčního a moderního všeobecného vzdělání v
rozsahu jejich potřeb, předpokladů a možností, že se bude kultivovat  jejich osobnost po stránce rozumové, emocionální i volní,
že se bude rozvíjet jejich tělesná zdatnost a pohyblivost, že budou uvedeni do základních životních, duchovních a mravních
hodnot, že získají orientaci v sobě samém i v další životní dráze.  V horizontu základního vzdělávání je autonomní a odpovědná
osobnost budoucího občana demokratické společnosti, schopná samostatného myšlení a rozhodování v základních životních otázkách
a  připravená  k  zdravému a  činorodému životu.  Základní  vzdělávání  se  chápe  jako  pomoc  poskytovaná  mladým lidem při  hledání
vlastní cesty životem, jako nabídka prostředků, které budou v různých situacích nezbytně potřebovat.

Formulace vzdělávacích cílů vychází z komplexního pojímání vzdělání  v jednotě jeho poznávací,  činnostní,  kompetenční a
hodnotové stránky. Tato jednota se projevuje v průmětu do úrovně absolventa, v kvalitě jeho vědomostí, dovedností a kompetencí a v
širokém  spektru  postojů  ke  skutečnosti  a  k  sobě  samému.  V  tomto  chápání  se  vytváří  prostor  pro  úměrné  uplatnění  všeobecně
kulturační, socializační, osobnostně rozvojové a orientační funkce základního vzdělávání.

Poznávací cíle

Vzdělávací  programy  a  pedagogické  činnosti  učitelů  budou  směřovat  k  tomu,  aby  si  žáci  osvojili  poznatky,  dovednosti,
pracovní  techniky,  režimové  návyky  atd.,  které  tvoří  základ  jejich  všeobecné  kulturnosti,  jsou  předpokladem jejich  komunikace  s
kulturními a civilizačními výtvory, dorozumívání a spolupráce s lidmi a orientace ve stále se rozšiřující síti podnětů ze života mimo
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školu. Jde o poznatky z oblasti jazykového vzdělání, společenskovědních oborů, matematiky a přírodních věd, poznatky a činnosti
spjaté s estetickou a pracovně technickou výchovou a s výchovou ke zdravému životnímu stylu.

Výběr  a  uspořádání  poznatků  a  činností  a  jejich  didaktická  interpretace  v  průběhu  základního  vzdělávání  závisí  na
kognitivním  vývoji  žáků,  na  měnícím  se  vztahu  empirického  (názorného)  a  racionálního  poznání.  Zahrnuje  fakta,  informace,
zobecněné  zkušenosti,  abstrakce  a  později  i  poznatky  pojmového  rázu,  které  se  týkají  přírodního  a  společenského  prostředí  žáků,
minulého i současného života lidí,  jejich mnohotvárných činností,  kulturních jevů, lidského myšlení,  prožívání a jednání,  životních
hodnot a postupně i elementů poznání, vyplývajících z vědních, technických a uměleckých oborů. Nezbytným předpokladem plnění
poznávacích  cílů  základního  vzdělání  je  osvojení  a  soustavné  rozvíjení  prostředků  jazykové  komunikace  i  komunikace
prostřednictvím číselných a prostorových znaků a útvarů.

Na  rozdíl  od  tradičního,  více  na  rozsah  orientovaného  pojímání  obsahu  základního  vzdělávání,  by  ve  spektru  těchto
vzdělávacích  cílů  a  záměrů  měla  být  zdůrazněna orientace  na  poznatky podstatné,  významné pro  poznávací  a  praktické  činnosti  a
poskytující žákům klíč k pochopení učiva, k porozumění jeho významu, souvislostí a možných aplikací.

Obsahové prvky, z nichž se odvíjí plnění poznávacích cílů základního vzdělávání, jsou vyznačeny v druhé části dokumentu
(Kmenové učivo).

Dovednosti a kompetence

Příznačným rysem moderní školy, odpovídající současným potřebám a směřující k budoucnosti,  je orientace pedagogického
působení  na  vytváření  poznávacích  a  činnostních  kompetencí,  t.j.  na  způsobilost  žáků  demonstrovat  kvalitu  získaného  vzdělání  v
poznávacích i praktických situacích.

To  je  zvlášť  důležité  v  základním  vzdělávání,  kdy  osvojování  vzdělávacích  obsahů  je  těsně  propojeno  s  postupným
psychickým  a  osobnostním  zráním  žáka,  s  rozvojem  jeho  poznávacích  schopností,  s  utvářením  základů  abstraktního  myšlení,
schopnosti  orientovat  se  členitěji  ve  skutečnosti,  společenském životě,  ve faktech  a  informacích,  s  rozvojem jeho vyjadřovacích  a
jiných  výrazových  dovedností.  Zaměření  na  tyto  kompetence  zároveň  ovlivňuje  možnost  objektivizovat  vzdělávací  výsledky,
orientovat se v nich i různými způsoby je vyhodnocovat.

V  základním  vzdělávání  jde  o  takové  elementární  kompetence,  jako  je  schopnost  jasného,  srozumitelného  a  správného
vyjadřování, schopnost pracovat s matematickými pojmy, znaky a útvary v učebních i praktických situacích, schopnost dorozumívání
prostřednictvím osvojených a pochopených pojmů, faktů a souvislostí ve společenskovědních i přírodovědních oborech ap.

K  průřezovým  kompetencím  získávaným  ve  všech  humanitních  i  matematicko-přírodovědních  oborech  má  pro  naplnění
funkce  základního  vzdělávání  význam  zvládnutí  jednoduchých  poznávacích  operací  a  technik  (popis,  analýza,  vyvozování,
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zobecňování,  dokazování,  aplikace),  schopnost  vyhledávat  informační  zdroje,  čerpat  z  nich  a  kriticky  je  posuzovat,  dovednost
provádět jednoduché demonstrace a experimenty.

Pro  aktivní  zdraví  a  práceschopnost  mají  velký  význam  dovednosti  pohybové  umožňující  záměrné  a  cílené  ovlivňování
tělesného  a  psychického  rozvoje  i  ovládání  preventivních  i  korekčních  technik  tělesného  a  duševního  stavu.  Z  hlediska  aktivního
zdraví a bezpečného života pak získávají na důležitosti dovednosti a kompetence ovlivňující rozhodování o zdravém životním stylu,
ochraně před nemocemi, úrazy, o ochraně přírody atd.

Součástí kompetencí, ke kterým základní vzdělávání směřuje, jsou i kompetence sociální, významné pro komunikaci žáků ve
škole, v rodině, v blízkém prostředí i v profesionálním a občanském životě. Žáci by měli získat schopnost spolupracovat se spolužáky
i s dětmi mimo školu, schopnost sloučit hájení a prosazování svých oprávněných zájmů s úctou k ostatním a s korektním jednáním s
nimi, schopnost kulturně komunikovat s učiteli a s dospělými, respektovat individuální, národnostní a jiné odlišnosti lidí, rozeznávat
nehumánní  postoje,  jako  jsou  agresivita,  bezohlednost,  cynismus,  národnostní  a  rasové  předsudky.  S  tím  je  spojeno  dosažení
přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Stále významnější se také stává dovednost
organizovat a řídit různé činnosti, vyjednávat, pracovat v týmu, pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy v blízkém prostředí.

Hodnoty a postoje

Hodnotové aspekty jsou vlastní všem vzdělávacím obsahům, s nimiž se žáci setkávají  během své povinné školní docházky;
jsou posilovány celkovým stylem života školy, vztahem učitele k žákům, jeho osobním příkladem, lidskými a občanskými vlastnostmi.
Zprostředkované a žáky sdílené hodnoty v příznivých podmínkách ovlivňují jejich názory a postoje i jejich jednání.

Základem hodnotové stupnice, o níž se základní vzdělávání opírá, je okruh všelidských mravních hodnot, které se obrážejí
i v evropské humanistické tradici a projevují se v úctě k životu a lidem, k lidské práci a kultuře, v péči o prostředí, v němž člověk
žije a tvoří, v osobní sebekázni, v respektu k pravdě, spravedlnosti, v projevech mezilidské sympatie a solidarity i v citlivém svědomí.
Projevují  se  i  v  úctě  k  domovu  a  vlasti,  její  kultuře  a  historii.  Vzdělávací  programy dbají  na  návaznost  a  vzestupnost  podnětů  a
příležitostí, v nichž se výchovná stránka základního vzdělání promítá do vědomí i motivace jednání žáků.

V  průběhu  povinného  školního  vzdělávání  žáci  postupně  poznávají  základní  hodnoty  a  principy,  na  nichž  spočívá
demokratická společnost, seznamují se se způsoby uplatňování občanských práv a povinností, s podílem občanů na veřejném životě,
učí se  odpovědnosti za stav veřejných záležitostí . K aktuálním cílům a úkolům patří i  utváření smyslu žáků pro právo a právní
řád i pochopení nebezpečí a důsledků protiprávního jednání.

Žáci by měli také přiměřeně svému věku chápat význam základních lidských práv, jak jsou zakotvena v deklaraci OSN i v
našich ústavních dokumentech, uvědomovat si multikulturální povahu současného světa i  globální problémy, které současné lidstvo
řeší.
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K  důležitým  cílům  základního  vzdělávání  patří  utváření  odpovědného  vztahu  žáka  k  sobě  samému,  k  svému
individuálnímu dospívání a k pravidlům zdravého životního stylu.  Zde zaujímá významné místo zvláště schopnost rozeznávat
zdravotně  vhodné  a  zdravotně  škodlivé  vlivy,  pochopení  škodlivosti  návykových  a  toxických  látek  a  osvojení  pravidel  vhodného
denního režimu. Žáci by měli postupně poznávat základy, na nichž spočívá harmonický a uspokojení přinášející rodinný život.
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II. Kmenové učivo pro základní  vzdělávání

Kmenové učivo je uspořádáno podle vzdělávacích oblastí, které ve svém celku vyznačují obsah a rozsah základní vzdělanosti,
již by žáci měli získat v průběhu povinné školní docházky. Uvnitř jednotlivých oblastí jsou vyčleněny vzdělávací obory, které tvoří
rámec pro výběr kmenového učiva a východisko pro jeho didaktické zpracování ve vzdělávacích programech a učebních osnovách pro
l. a 2. stupeň základní školy.

Vzdělávací  oblasti  a  do  nich  zahrnuté  vzdělávací  obory  vytvářejí  předpoklady  k  naplnění  cílů  základního  vzdělávání  při
rozvíjení  osobnosti  žáka,  při  jeho  všeobecné  kultivaci  a  přípravě  na  další  vzdělávání  a  uplatnění  v  praxi.  Umožňují  žákům,  aby
hlouběji poznávali svět, ve kterém žijí,  přírodu, společnost i sociální vztahy, do nichž se postupně začleňují.  Jejich prostřednictvím
získávají  nejdůležitější  nástroje  komunikace  se  skutečností,  s  civilizačními  výtvory  i  s  ostatními  lidmi,  získávají  orientaci  v  sobě
samém i ve spektru životních hodnot, které dávají smysl všem lidských činnostem.

Svou skladbou se náplň vzdělávacích oblastí  orientuje nejen na poznávání,  ale i  na emocionální stránku osobnosti žáka,  na
jeho prožívání,  estetické  a  mravní  cítění.  Směřuje k tomu,  aby v celku vzdělanosti  žáka zaujaly  důležité  místo i  ustálené způsoby
chování a jednání v různých životních situacích a návyky zdravého způsobu života

Vzdělávací oblasti a obory:

l. Oblast jazyková

český jazyk a literatura

cizí jazyk

2. Oblast matematiky

3. Oblast přírodovědní

fyzika
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chemie

biologie a geologie

geografie

4. Oblast společenskovědní

historie

člověk a společnost

5. Oblast estetickovýchovná

hudba (hudební aktivity)

výtvarné umění (výtvarné aktivity)

6. Oblast zdravého životního stylu

tělesná výchova a sport (pohybové a sportovní aktivity)

výchova ke zdraví

7. Oblast pracovních činností a technologií

Ve  výčtu  vzdělávacích  oblastí  jsou  na  první  místa  zařazeny  oblasti,  které  mají  klíčovou  obecně  vzdělávací  funkci,  jsou
nezbytné  pro  komunikaci  žáků  se  skutečností  a  mají  rozhodující  význam  pro  další  vzdělávání  žáků  (oblast  jazyková,  oblast
matematiky).

Následující vzdělávací oblasti se orientují na základy přírodovědného vzdělání, na společenský život člověka v minulosti i v
současnosti, na vztahy jedince ke společnosti, k životním a mravním hodnotám. Estetickovýchovné obory a obory zahrnuté do oblasti
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zdravého životního stylu utvářejí potřebné předpoklady pro harmonický rozvoj celé osobnosti žáka. Oblast pracovních činností a
technologií, kromě praktického významu, plní i funkci profesně orientační.

Vzdělávací obory zahrnují obsahové celky, které se ve vzdělávacích programech a ve školské praxi objevují povětšinou jako
učivo samostatných předmětů l. a 2. stupně základního vzdělávání. Jsou koncipovány tak, aby pokrývaly i tematiku, která je zahrnuta
do komplexních předmětů propedeutického rázu (např. prvouka, vlastivěda, přírodověda na l. stupni). Rozčlenění kmenového učiva do
vzdělávacích oborů zároveň umožňuje i vznik dalších předmětů komplexního charakteru, propojování a integraci učiva z příbuzných
oborů ap. Předpokládá se, že některá témata mohou být ve vzdělávacích programech uplatňována průřezově (např. právní a mravní
výchova, sexuální výchova, různé aspekty výchovy ke zdravému způsobu života).

Jednotlivé vzdělávací obory jsou uvedeny stručnou charakteristikou specifických vzdělávacích cílů, jimiž daný obor přispívá
k  plnění  funkcí  a  obecných  cílů  základního  vzdělávání.  Tyto  specifické  vzdělávací  cíle  vyjadřují  kvalitativní  rámec  vzdělávacích
obsahů, jejich zaměření a využití při formování vzdělanostního a osobnostního profilu žáka. Poukazují také na kompetence, které by
měli žáci získat, na jejich schopnost používat získané vědomosti v praxi, při řešení poznávacích i praktických situací.

Okruhy kmenového učiva  vyznačují  vlastní  obsahovou náplň  jednotlivých vzdělávacích  oborů,  t.j.  učivo,  s  nímž se mají
seznamovat  všichni  žáci  a  které  by  měli  přiměřeně  svým  individuálním  předpokladům  a  možnostem  zvládat.  Podle  povahy
jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů zahrnují tyto obsahové prvky i příslušné činnosti a dovednosti.

Specifickou povahou vyučování cizím jazykům je dáno, že s postupující výukou se s využitím obdobných okruhů kmenového
učiva na 1. i 2. stupni, avšak na odlišných úrovních dosahovaných v rozvoji jednotlivých řečových dovedností, proměňuje kvalitativně
celková cizojazyčná kompetence ve smyslu jejího nepřetržitého a neustálého zvyšování a prohlubování.
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1. Oblast jazyková

Obory:

český jazyk a literatura
cizí jazyk

Kvalita jazykového vzdělání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání.
Osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodní a společenské
skutečnosti,  duchovního bohatství,  je  podmínkou úrovně dorozumívání  s  lidmi  a  komunikace  v různých sférách  života.  Schopnost
vyjadřování je těsně spjata s celkovým intelektovým rozvojem žáků.

Literární  složka  jazykového  vzdělání  učí  žáky  orientovat  se  v  různých  formách,  druzích  a  žánrech  slovesné  produkce
minulosti  i  současnosti;  prostřednictvím  uměleckých  obrazů  jim  pomáhá  poznávat  mnohotvárnost  života  i  hodnoty  ovlivňující
rozhodování člověka v různých situacích.

Výuka cizímu jazyku, kromě svého praktického komunikačního poslání, má význam pro kognitivní rozvoj žáků i pro utváření
širšího pohledu na současný svět a život lidí.

Český jazyk a literatura

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

a) v jazykové části:
 v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti si osvojili  techniku čtení a psaní a prokazovali ji ve škole i mimo školu
 byli schopni souvisle se vyjadřovat a dovedli správně  a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích
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 získali pro život významné dovednosti spojené s mnohostrannou  komunikací člověka v moderní společnosti (ústní a písemné  způsoby
vyjadřování ve vztahu k odlišným adresátům, schopnost  vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi ap.)

 pochopili bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedli používat elementární pravidla stylistiky
 získali podstatné poznatky ze systému českého jazyka  a prakticky ovládli základy českého pravopisu
 uměli využívat běžné informační zdroje a vést přehledné  zápisky
 usilovali o co nejpřesnější vyjádření svých myšlenek a uměli rozpoznávat vyjádření nepřesná a nesprávná

b) v literárně výchovné části:
 přiměřeně svému věku se naučili s porozuměním číst  a interpretovat přístupné texty z literatury minulosti  i současnosti a získali základní

čtenářské dovednosti a návyky
 získali elementární a použitelné literárněvědné poznatky,  důležité pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor  a hodnocení
 poznali nejdůležitější literární druhy, žánry a formy a uměli  charakterizovat základní znaky jejich poetiky
 získali trvalý zájem o četbu a utvářel se jejich čtenářský vkus  tak, aby byli schopni rozlišovat hodnotnou literaturu od  literatury konzumní a

manipulační
 chápali funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií  v životě člověka, naučili se orientovat v jejich mnohostranné  nabídce a hodnotit ji z

hlediska její kvality i významu pro  vlastní život

Okruhy kmenového učiva

Komunikační výchova

Výcvik  v  ovládnutí  techniky  psaní,  hlasitého  a  tichého  čtení.  Výcvik  v  mluvených  a  psaných  projevech  žáků  (přehlednost,  přesnost  a
srozumitelnost  vyjadřování,  respektování  jazykových  norem a  zvyklostí  společenského  styku).  Postoj  mluvčího  ke  sdělovanému  obsahu  a
způsoby  jeho  vyjádření.  Výcvik  ve  vnímání  textů  -  praktické,  věcné  a  kritické  naslouchání  a  čtení.  Záměry  a  prostředky  manipulativní
komunikace. Základní poznatky o stylu a textu na základě pozorování, rozboru, výkladu a hodnocení textů věcných i uměleckých a tvorby textů
věcných. Slohotvorní činitelé (zejména funkce textu, situace, forma, připravenost mluvčího).
Postupy a útvary:  telefonický  rozhovor,  vzkaz  na  záznamník,  zpráva,  oznámení,  telegram,  žádost,  objednávka,  inzerát,  životopis,  stížnost,
poznámky a výpisky, pozvánka, zápis z jednání, dopis úřední a soukromý, návod, postup činnosti, popis, charakteristika, projev, vyprávění,
vyprávění s popisem, reportáž, úvahové postupy.
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Jazyková výchova

Hláskosloví - třídění hlásek, zásady spisovné výslovnosti.
Nauka o slovní  zásobě -  významové souvislosti  slov,  synonyma,  antonyma,  mnohovýznamová slova,  slova nadřazená,  slova příznaková  a
neutrální. Typy a druhy slovníků.
Vyjmenovaná slova v rozsahu Pravidel českého pravopisu.
Způsoby tvoření slov a pravopis slov odvozených. Slovotvorný a morfematický rozbor s přihlédnutím k pravopisnému využití.
Tvarosloví - druhy slov, mluvnické kategorie ohebných slov, systém skloňování a časování, slovesné tvary.
Skladba - věta z hlediska postavení mluvčího, z hlediska stavby.
Skladební dvojice. Věta holá, rozvitá, souvětí.
Větné členy. Typy souvětí, významové poměry mezi větami v souvětí, druhy vedlejších vět.
Syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí.

Literární výchova

Poslech,  četba,  rozbor  a  výklad  literárního  textu  -  ukázek  a  celých  děl  z  regionální,  české  a  světové  literatury  současnosti  a  minulosti.
Reprodukce textu, přednes, transformace do jiných žánrových podob.
Lyrika, epika, drama, poezie, próza - charakteristické obsahové a formální znaky. Literární žánry a formy: říkadla, písně, hádanky, pohádky,
báje, pověsti, bajky; lyrická a epická poezie; povídka, román; próza ze současnosti, historická; dobrodružná, vědecko-fantastická, populárně-
naučná, cestopisná, životopisná a memoárová literatura, literatura faktu. Oddechová (konzumní) a tzv. manipulační literatura.
Základní poznatky důležité pro pochopení tvaru, významu a smyslu literárního textu (lit. druhy a žánry; tematická výstavba, kompozice, jazyk,
rytmicko-melodické členění textu; hlavní vývojová období, hlavní literární směry, významné osobnosti).
Divadlo, film, televize a další média. Vztah literatury k jiným druhům umění.
Literární časopisy, informatika, knihovny, literární muzea, výstavy.

Cizí jazyk

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k položení pevného základu komunikativní kompetence v příslušném cizím jazyce tak, aby žáci:

 získali schopnost chápat a správně interpretovat slyšené  i čtené cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat
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 získali  schopnost vést rozhovor i  souvisle hovořit  v rámci  běžných situací každodenního života,  a to jazykově správně a z hlediska
výslovnosti co nejblíže normě

 byli schopni písemně zformulovat běžné typy sdělení s respektováním základních pravopisných pravidel
 poznali základní reálie zemí příslušné jazykové oblasti, základní odlišné zvyky a sociální konvence
 ovládli základní učební postupy potřebné k efektivnímu studiu  cizích jazyků
 získali postoje vedoucí k vytváření porozumění mezi národy,  k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním  hodnotám

jiných národů

Okruhy kmenového učiva

Řečové   dovednosti

Poslech s porozuměním
Rozumět souvislým projevům učitele, monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích pronášeným v přirozeném tempu s několika
neznámými výrazy snadno odhadnutelnými z kontextu, příp. na základě elementárních znalostí o tvoření slov.
Rozumět jednoduchým ústním projevům reprodukovaným ze zvukového záznamu nebo videozáznamu.

Ústní vyjadřování
Pohotově a přirozeně reagovat v dialogických situacích denního života a samostatně vést jednoduchý dialog.
Vyjadřovat vlastní názor.
Sdělit základní informace či hlavní myšlenky z krátkého vyslechnutého nebo přečteného textu.
Reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text.
Souvisle pohovořit na známá témata včetně jednoduchých témat, týkajících se reálií.
Znát zpaměti několik básní, příp. úryvků z prózy, popř. několik písní.
(Vše v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků.)

Čtení s porozuměním
Číst tiše i nahlas různorodé texty přiměřeně adaptované i neadaptované autentické včetně uměleckých a naučných (např. návody, prospekty,
inzeráty).
Orientovat se v textech obsahujících i několik neznámých výrazů, využívat logického odhadu jejich významu.
Užívat překladového a výkladového slovníku a další informativní literatury (mluvnické příručky, encyklopedie apod.).
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Písemné vyjadřování
Písemně vyjádřit hlavní myšlenky z vyslechnutého projevu nebo přečteného textu.
Zformulovat vlastní myšlenky ve formě dopisu či jiného sdělení (např. odpověď na dopis, blahopřání, pozdrav, vzkaz, pozvánka, informační
letáček) a sestavit krátký souvislý text (např. popis obrázku, vyprávění).
(Vše v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků.)

Tyto řečové dovednosti  se rozvíjejí  na základě osvojení  jazykových prostředků s výrazným uplatněním zřetele  k typologickým zvláštnostem
studovaného jazyka.

Jazykové  prostředky

Zvuková stránka jazyka
Osvojit si správné výslovnostní návyky, rozlišovat základní intonační struktury, osvojit si přízvuk v rámci slova, rytmus, melodii základních typů
vět.

Slovní zásoba
Produktivně  si  osvojit  slovní  zásobu  v  rozsahu  l700  -  l800  lexikálních  jednotek  zahrnujících  základní  výrazy  z  oblasti  základních
komunikativních situací, funkcí a tematických okruhů.
Receptivně si osvojit další lexikální jednotky.
Seznámit se se základními způsoby tvoření slov daného jazyka a se základními poznatky o významové stránce jazyka (mnohoznačnost slov,
spojovatelnost, synonyma, antonyma, homonyma, slova mezinárodně užívaná).

Mluvnice
Produktivně si osvojit základní učivo z tvarosloví a skladby (syntaktické struktury vět oznamovacích,  tázacích a rozkazovacích,  konstrukce
sloužící k vyjadřování záporu, základních časových a prostorových vztahů).
Receptivně si osvojit jevy potřebné k porozumění textům, zejména čteným.

Grafická stránka
Pochopit základní vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka.
Znát pravopis produktivně osvojených slov a mluvnických tvarů.
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Komunikativní situace a  funkce
Řešit jednoduché situace související

 se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru ( i telefonického)
 se získáváním a poskytováním základních místních, časových  a jiných informací
 s domluvou setkání, společného programu
 s nákupy různého zboží, kupováním jízdenek, vstupenek apod.

V souvislosti s řešením uvedených řečových situací umět
 pozdravit při setkání a loučení
 oslovit
 představit se, představit druhé
 poděkovat a odpovědět na poděkování

a užívat jednoduchých obratů vyjadřujících
 souhlas/nesouhlas, svolení/odmítnutí
 radost/politování
 omluvu
 prosbu, žádost, výzvu
 pozvání a reakci na pozvání
 blahopřání.

Tematické  okruhy

Obecně:
Umět vyjádřit základní vztahy

  existenciální (Kdo? ...)
  prostorové (Kde? Kam? ...)
  časové (Kdy? ...)
  kvalitativní (Jaký? Který? Jak? ...)
  kvantitativní (Kolik? ...).

Specificky:
 domov, rodina
 škola
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 volný čas a zájmová činnost
 péče o zdraví
 jídla, nápoje
 město
 oblékání, nákupy
 příroda, počasí
 člověk a společnost
 vzdělávání a kulturní život
 cestování a turistika
 země příslušné jazykové oblasti a Česká republika
 Evropa a svět
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2. Oblast matematiky

Matematika  prostřednictvím  postupného  a  návazného  osvojování  matematických  pojmů,  znaků,  útvarů  a  operací  vytváří
předpoklady pro komunikaci žáků s číselnými a prostorovými vztahy v poznávacích i praktických situacích. Výrazně ovlivňuje rozvoj
abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí je logickému a kritickému usuzování. Vede je k členitějšímu pohledu na skutečnost a ke
kázni  ve  vyjadřování.  Specifickým  způsobem  přispívá  k  formování  volních  a  charakterových  rysů  osobnosti,  jako  je  přesnost,
vytrvalost, důslednost ap.

Poznatky  získané  v  matematice  se  uplatňují  také  při  osvojování  učiva  přírodovědních  oborů  i  pracovně  technických
dovedností. Svým způsobem se matematické vzdělávání obráží také v estetickovýchovných oborech, v zeměpise i historii.

Matematika

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní vědomosti a dovednosti v aritmetice, geometrii a algebře
 chápali funkční vztahy a další souvislosti mezi kvantitativně měřitelnými jevy
 chápali kvantitativní vztahy v přírodních a společenských procesech
 byli schopni aplikovat získané vědomosti a dovednosti při  řešení úloh z praxe
 dovedli řešit přiměřeně obtížné úlohy problémového charakteru
 dovedli ověřovat reálnost získaného výsledku řešení úlohy
 získali předpoklady pro racionální využívání výpočetní  techniky
 dovedli řešit úkoly vyžadující prostorovou představivost
 dovedli třídit informace, číst a chápat údaje sestavené do tabulek a grafů a interpretovat je v praxi
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Okruhy kmenového učiva

Aritmetika

Základní početní výkony s přirozenými, celými, desetinnými čísly a zlomky, absolutní hodnota čísla, číselná osa.
Porovnávání čísel, řešení jednoduchých rovnic.
Dělitelnost přirozených čísel.
Odhady a zaokrouhlování.
Druhá mocnina a odmocnina.
Procentový počet.
Přímá a nepřímá úměrnost, úměra.
Poměr, měřítko plánů a map.

Geometrie

Základní geometrické útvary v rovině, jejich vlastnosti.
Základní geometrické útvary v prostoru, jejich vlastnosti.
Obvod a obsah geometrických útvarů v rovině.
Povrch a objem geometrických útvarů v prostoru.
Měření, odhady délky, obsahu, objemu, jednotky délky, obsahu, objemu a jejich převody.
Konstrukční úlohy na sestrojování rovinného obrazce.
Shodnost, podobnost.
Shodná geometrická zobrazení v rovině.

Algebra

Proměnná, algebraický výraz - sestavování, dosazování.
Mocniny s přirozeným mocnitelem a operace s nimi.
Operace s celistvými a lomenými algebraickými výrazy.
Lineární rovnice - sestavení, řešení, ekvivalentní úpravy.
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Lineární nerovnice, soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou.
Funkční závislosti, příklady funkcí.
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Lineární funkce, kvadratická funkce (y = ax2, a  0), nepřímá úměrnost - graf, užití.
Goniometrické funkce ostrého úhlu.

Užití matematiky a základy statistiky

Užití aritmetiky, geometrie a algebry při řešení úloh z praxe.
Čtení tabulek a grafů.
Užití kalkulátoru.
Shromažďování a třídění statistických údajů.
Čtení a sestrojování statistických tabulek a diagramů.
Aritmetický průměr a jeho užití.
Jednoduché úrokování.
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3. Oblast přírodovědní

Obory:

 fyzika
 chemie
 biologie a geologie
 geografie

 Poskytuje  žákům základy  přírodovědního  vzdělání  potřebné  k  porozumění  jevům a  procesům vyskytujícím  se  v  přírodě,
denním životě a  v  technické praxi.  Napomáhá rozumovému rozvoji  žáků postupným přechodem od převážně názorného poznávání
okolního světa k poznávání racionálnímu, abstraktnímu.

Přírodovědné  obory  umožňují  vytváření  komplexních  dovedností  a  kompetencí  žáků  přímým i  nepřímým studiem přírody
výzkumnými metodami fyziky, biologie i chemie (pozorování, popis, porovnávání, analýza, systematizace, experimentování, měření
ap.).  Na  základě  praktických  činností,  zvláště  experimentálních,  mají  žáci  možnost  hledat  příčiny,  souvislosti,  vztahy  v
přírodovědních faktech a jevech a řešit poznávací a praktické problémy.

Prostřednictvím  přírodovědních  oborů  získávají  žáci  smysl  pro  bohatost  a  mnohotvárnost  skutečnosti,  smysl  pro  péči  o
přírodní zdroje a uvědomují si hodnotu lidského poznání i potřebu jeho využívání ve prospěch ochrany životního prostředí.

Do  přírodovědní  oblasti  je  zařazeno  i  učivo  geografie,  které  umožňuje  žákům  pochopit  geografické  a  přírodní  prostředí
člověka, seznámit se postupně s přírodními,  hospodářskými a sociálními podmínkami života lidí v blízkém prostředí, regionech, na
území České republiky, v Evropě a dalších světadílech a uvědomit si spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi.
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Fyzika

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 pochopili a osvojili si - především na základě pozorování, měření a experimentování - nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti
potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či technologické praxi

 dovedli používat základní metody práce, kterých fyzika používá při poznávání fyzikálních objektů a procesů (pozorování,  měření, vytváření
experimentů, zpracování získaných údajů, jejich hodnocení, vyvozování závěrů z nich)

 získali dovednost využívat poznatky při řešení fyzikálních problémů a úloh, při objasňování fyzikálních jevů i při samostatném provádění
jednoduchých pokusů

 uměli kriticky hodnotit získané či předložené informace, posuzovat je a ověřovat z různých hledisek (především z hlediska jejich správnosti,
přesnosti a spolehlivosti)

 dovedli pracovat s jasně vymezenými pojmy

Okruhy kmenového učiva

Vlastnosti látek a těles

Látky pevné, kapalné a plynné, částicová stavba látek, neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, částicové složení pevných krystalických látek,
kapalin, plynů a jejich vlastnosti.
Délka, objem a hmotnost tělesa, hustota, změna objemu tělesa při jeho zahřívání či ochlazování, teplota tělesa.

Pohyby a vzájemné působení těles

Klid a pohyb tělesa, jejich relativnost, dráha, rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu tělesa.
Vzájemné působení těles, síla a její znázornění.
Gravitační síla a její souvislost s hmotností, gravitační pole.
Tlaková síla, tlak.
Třecí síla a její souvislost s tlakovou silou, drsností styčných ploch a jejich plošným obsahem (kvalitativně).
Síla elektrická, magnetická, jaderná.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                       

Skládání dvou sil působících na těleso, rovnováha sil, těžiště tělesa.
Pohybové zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí.
Moment síly, páka, pevná kladka.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Pascalův zákon, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla v kapalinách a plynech. Archimedův zákon, podmínky plování, vznášení se
a potápění těles, tlak plynu v uzavřené nádobě.

Energie, její přeměny a přenos

Práce, výkon, pohybová a polohová energie a jejich vzájemné přeměny a přenos; vnitřní energie a její změny prostřednictvím práce a tepelné
výměny, teplo, teplo předané tělesu či odevzdané tělesem (beze změny skupenství).
Přeměny skupenství látek: tání a tuhnutí krystalické látky, teplota tání, skupenské teplo tání; vypařování, var, teplota varu, kapalnění.
Elektrická práce, elektrický výkon a energie, výroba a přenos elektrické energie.
Jaderná energie, štěpení jader uranu, řetězová reakce, jaderná elektrárna.

Zvukové jevy

Zdroje zvuku, šíření zvuku, rychlost zvuku.
Tón, výška tónu, hlasitost zvuku, hluk; odraz zvuku.

Elektromagnetické jevy

Elektrický náboj, elektrické pole, elektrické napětí.
Vodiče a izolanty, elektrický článek, elektrický obvod.
Elektrický proud - stejnosměrný, střídavý, tepelné účinky elektrického proudu.
Ohmův zákon pro kovy, odpor vodiče, jeho souvislost s délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče (kvalitativně).
Spojování vodičů za sebou a vedle sebe, výsledný odpor vodičů spojených za sebou a vedle sebe.
Magnety - přírodní a umělé.
Magnetické pole magnetu a cívky s proudem, indukční čára.
Cívka s proudem v magnetickém poli, elektromotor.
Elektromagnetická indukce, transformátor.
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Vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích.

Světelné jevy

Zdroje světla, šíření světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost světla.
Odraz světla, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým).
Lom světla, čočky, lupa, optické vlastnosti oka.
Rozklad bílého světla, spektrum.

Vesmír

Sluneční soustava a pohyby jejích těles. Orientace na obloze.
Hvězdy a jejich podstata.

Měření fyzikálních veličin

Délka, objem, hmotnost, hustota, teplota, čas, rychlost, síla, moment síly, tlak, elektrické napětí a proud, elektrický odpor.

Chemie

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní poznatky z oblasti obecné, anorganické a organické chemie
 získali  základní  dovednosti  spjaté  s  pozorováním vlastností  chemických  látek  a  produktů reakcí,  s  prováděním jednoduchých pokusů a

demonstrací a aby se naučili zacházet s laboratorními pomůckami a jednoduchými přístroji
 pochopili  podstatu  chemického  pokusu a  jeho provedení,  na   základě  toho  dovedli  najít  vysvětlení  chemických  jevů  a  přeměn   látek,

zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších  souvislostí, zvláště se zaměřením na praktické aplikace poznávali zásady bezpečné práce
s chemikáliemi včetně běžně prodávaných hořlavin, žíravin, škodlivých a jedovatých látek a naučili se poskytnout první pomoc při úrazu
způsobeném těmito látkami
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 získali představu o mnohostranném využití chemie a chemických technologií v nejrůznějších oblastech lidské praxe a o jejich důsledcích
ve způsobu života  člověka a  společnosti  (využití  chemie  v průmyslu,  zemědělství,  energetice,  zdravotnictví,  potravinářství  a  výživě
člověka)

 pochopili perspektivy uplatnění chemie v budoucnosti a zároveň si uvědomili potřebu vyrovnávat se i s některými negativními důsledky
chemické výroby na životní prostředí člověka a tím i na lidské zdraví

Okruhy kmenového učiva

Směsi

Různorodé a stejnorodé směsi. Roztoky a jejich složení. Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace).
Voda. Vzduch.

Složení látek

Částicové složky látek - molekuly, atomy, protony, neutrony, elektrony, ionty.
Prvky, periodická soustava chemických prvků.
Chemická vazba, chemické sloučeniny.

Chemické reakce

Výchozí látky, produkty, zákon zachování hmotnosti. Nejjednodušší chemické rovnice a výpočty.

Chemické prvky a anorganické sloučeniny

Prakticky významné kovy a nekovy - značky, vlastnosti, použití. Vybrané oxidy a halogeny - názvy a vzorce, vlastnosti, použití. Kyseliny -
sírová, dusičná, chlorovodíková - vzorce, vlastnosti, použití.
Hydroxidy - sodný, draselný, vápenatý - vzorce, vlastnosti, použití.
Neutralizace, pH.
Prakticky významné jednoduché soli - některé vzorce, vlastnosti,
použití.
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Organické sloučeniny

Nejjednodušší uhlovodíky - vzorce, vlastnosti, použití.
Přírodní zdroje uhlovodíků - ropa, zemní plyn, uhlí - zpracování, použití jako surovin a paliv.
Deriváty uhlovodíků - methanol, ethanol, kyseliny - mravenčí, octová.
Přírodní látky - sacharidy, tuky, bílkoviny - výskyt, vlastnosti.
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti a použití.
Látky ovlivňující život člověka a životní prostředí (např. potraviny, léčiva, jedy, drogy, pesticidy, průmyslová hnojiva, čisticí a prací prostředky).

Biologie a geologie

Specifické cíle

 Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali přehled o vzniku a vývoji života a Země, o podmíněném přizpůsobování organismů vnějším podmínkám a jejich vzájemných vztazích
 získali základní poznatky o stavbě těl a biologii vybraných organismů včetně člověka, o nerostech, horninách, vesmíru a Zemi
 dovedli využívat poznatků a metod poznávání živé a neživé přírody v praktickém denním životě
 získali dovednost pracovat s lupou i mikroskopem, využívat dostupné literatury a ze získaných poznatků vyvozovat závěry
 získali pozitivní vztah k přírodě, ke svému zdraví, zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí jako celku
 dovedli hodnotit kriticky jednání své i druhých lidí ve vztahu k životnímu prostředí jako celku i k druhým lidem a naučili se odstraňovat co

nejvíce negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný i duševní vývoj lidí

Okruhy kmenového učiva

Základní struktura života

Buňka (rostlinná,  živočišná),  pletiva,  tkáně,  orgány,  orgánové soustavy,  organismus;  organismy jednobuněčné a  mnohobuněčné,  význam a
zásady třídění organismů.
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Projevy života

Výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin; reakce na vnější podněty (přizpůsobení, vývoj).

Vznik a vývoj života

Geologická období; vznik a složení půdy, její typy, vlastnosti a význam; názory na vznik a vývoj života a organismů (včetně člověka).

Dědičnost a proměnlivost organismů

Vliv prostředí na organismy, gen, dědičný znak, křížení; význam dědičnosti.

Základy ekologie

Podmínky života (Slunce, vzduch, voda, půda); populace, společenstvo, ekosystém, biosféra; vztahy mezi organismy; vliv člověka na životní
prostředí, ochrana přírody a životního prostředí.

Baktérie, viry. Houby.

Stavba a funkce těla, výskyt a význam.

Rostliny

Stavba a význam jednotlivých částí těla, rozmnožování; znalost běžných druhů, jejich poznávání a určování; význam rostlin v přírodě a pro
člověka, ochrana rostlin.

Živočichové

Stavba a funkce jednotlivých částí těla, rozmnožování; znalost zástupců jednotlivých skupin, jejich poznávání; význam živočichů v přírodě a pro
člověka, chov a ochrana živočichů; projevy chování živočichů.

Člověk, zdraví člověka

Stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla; rozmnožování člověka; vývin jedince; podmínky zdravého života (hygiena, škodlivé vlivy,
příčiny nemocí a jejich prevence); zásady první pomoci při poranění a poškození těla (praktické znalosti a dovednosti).
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Neživá příroda jako předpoklad života

Postavení Země ve vesmíru; sféry Země a jejich vztah k životu, stavba a vývoj Země (nerosty, horniny, jejich vznik, význam a základní
třídění); vnější a vnitřní geologické síly, geologický oběh, oběh vody; podnebí a počasí ve vztahu k životu.

Zkoumání přírody

Postupné poznávání přírody a života člověkem; zkušenost, pokus, vliv technického rozvoje, význam poznání pro člověka; bezpečnost práce;
rozmanitost naší přírody, regionální zvláštnosti, chráněná území a jejich význam.

Geografie

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejích hlavních složkách a aby si uvědomovali význam přírodních
podmínek pro existenci lidské společnosti

 získali  představu o jedinečnostech  některých geografických objektů,  jevů a  procesů v krajinné sféře i  o jejich určitých pravidelnostech,
zákonitostech a vzájemných podmíněnostech a souvislostech

 byli schopni orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech jejich obyvatelstva a aby získali informace o významných státech, jejich
politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu

 získali ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů v naší vlasti a v jednotlivých jejích oblastech a v souvislosti s tím si
uvědomovali postavení naší země v Evropě a ve světě

 dovedli samostatně pracovat s různými druhy map, s grafy, statistickými materiály, vysvětlovat údaje v nich obsažené, spojovat poznatky z
výuky s dalšími informacemi získanými v tisku,  rozhlasových a televizních relacích, v populárně naučných časopisech a zároveň i používat
získané vědomosti v praktických situacích

 dovedli posuzovat a srovnávat sociální a hospodářské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém
měřítku, chápat kulturní i mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro všelidský myšlenkový, mravní
i hospodářský rozvoj lidské společnosti

 získali smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských výtvorů, trvalý zájem o poznávání různých zemí a regionů, života,
tradic, zvyků jejich obyvatel
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Okruhy kmenového učiva

Planeta Země

Glóbus a mapa; zeměpisné souřadnice, měřítko a obsah map.

Přírodní obraz Země

Krajinná sféra a její základní části, přírodní složky krajiny a jejich vzájemná souvislost.

Zeměpis světadílů a oceánů

Geografická poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zvláštnosti, obyvatelstvo a osídlení, krajina a její hospodářské využívání, problematika
ochrany přírody a životního prostředí, oblasti, významné státy a města, kultura.

Politické rozdělení světa

Státy na Zemi, rozdíly mezi státy, politická a hospodářská seskupení států světa, globální problémy lidstva, hlavní aktuální změny na mapě světa.

Země - planeta lidí

Obyvatelstvo a sídla, lidské rasy, národy, jazyky a náboženství, pěstování zemědělských plodin a chov hospodářského zvířectva, rybolov, lesní a
vodní  hospodářství,  odvětvové  členění  a  prostorové  rozmístění  významných  průmyslových  odvětví,  doprava  a  spoje,  služby obyvatelstvu,
rekreace a cestovní ruch, světový trh a mezinárodní obchod.

Krajina a životní prostředí

Krajinná sféra, krajinotvorní činitelé a krajinotvorné procesy, typy krajiny, složky životního prostředí, společenskohospodářské vlivy na krajinu a
životní prostředí, péče o životní prostředí.

Česká republika

Přírodní poměry České republiky, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, významné oblasti, příroda, společnost a kultura místní krajiny.
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Praktický zeměpis

Cvičení a pozorování v terénu, zeměpisné exkurze.
Orientace v krajině, základy praktické topografie, práce s mapami a atlasy, s jízdními řády.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                       

4. Oblast společenskovědní

 Obory:

 historie
 člověk a společnost

Společenskovědní  vzdělávání  zahrnuje  rozsáhlou  oblast  minulého  i  současného  života  lidí  ve  společenstvích  lokálních,
regionálních,  národních,  státních  i  v  širších  kulturně  civilizačních  celcích.  Žáci  získávají  vhled  do  hospodářských,  sociálních,
politických i kulturních změn v národních i světových dějinách a do jejich důsledků pro současnost i budoucnost. Poznávají principy,
na nichž spočívá demokratická společnost a základy jejích politických institucí.

Zásadní význam má vzdělávání v této oblasti pro utváření občanského a právního vědomí žáků opírajícího se o uvědomění si
významu lidských a občanských práv a povinností  a o jejich respektování.  Formování  občanského profilu  žáků je  trvale  spjato i  s
ozřejmováním  významu  mravních  hodnot  pro  každého  jedince  i  pro  zdravý  život  společnosti,  což  je  základním  předpokladem
vnitřního přijetí těchto hodnot a ztotožnění se s nimi.

Kromě společenskovědních oborů, zařazených na vyšším stupni základního vzdělávání, se žáci s touto tematikou setkávají již
v komplexních předmětech na jeho nižším stupni, zvláště v prvouce a vlastivědě. Formování vztahu k domovu a vlasti,  k právu a k
zákonům i ke globálním úkolům současného lidstva je významným úkolem mezioborovým a týká se všech vzdělávacích činností.

Historie

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní poznatky o událostech, osobnostech, procesech  a jevech národních dějin v kontextu s evropským a světovým vývojem
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 poznali a pochopili hlavní etapy historického vývoje a vzájemné  souvislosti a vztahy mezi regionálními, národními a světovými  dějinami
 získali základní orientaci v kulturních dějinách (politická kultura, sociální život, vzdělanost a umění) a vytvořili si  vztah k duchovním a

materiálním hodnotám vytvořeným v dějinném  vývoji národa a lidstva, ke specifice národů a kultur  a k jejich civilizačnímu přínosu
 pochopili pluralitu kultur jako jeden z podstatných znaků  historie s důrazem na národní dějiny jako součásti širšího  evropského kulturního

okruhu
 získali schopnost hodnotit historické události a společenské  procesy a zaujímat k nim vlastní zdůvodněná stanoviska
 měli vytvořenu představu historického času
 získali potřebné dovednosti pro práci s učebnicí,  s přístupnějšími historickými dokumenty a literaturou

Okruhy kmenového učiva

Poznávání minulosti - hmotné i písemné prameny.
Způsob života pravěkých lidí v době kamenné, bronzové a železné. Pravěké osídlení Evropy a našich zemí.
Báje  a  pověsti  starověkých  národů.  Způsob života  ve  staroorientálních  státech  a  jejich  civilizační  přínos  -  písmo,  základy  věd,  technické
vynálezy, umění.
Řecké báje a pověsti. Život ve starém Řecku, Atény, Sparta. Kulturní odkaz Řecka. Říše Alexandra Makedonského.
Vznik Říma. Vývoj státu a způsob života v období republiky a císařství. Římská kultura. Zrod a šíření křesťanství. Římská říše a její pád.
Stěhování národů. Významné státy v Evropě (francká říše, byzantská říše, arabská říše, islámský svět).
Slovanské osídlení, české báje a pověsti. První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše. Christianizace Velké Moravy,
Cyril a Metoděj.
Vznik českého státu a jeho vztah k sousedním zemím. Rozvoj středověké společnosti - rozvoj zemědělství, řemesla a obchodu. Sídliště a způsob
života. Společnost a kultura, náboženství.
Význam křesťanství pro středověkou společnost. Svatá říše římská.
Období vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků. Doba Karla IV.- rozvoj vzdělanosti, založení univerzity. Kultura středověké společnosti.
Románská a gotická kultura.
Opravná hnutí v církvi, Jan Hus, husitství.
Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců.
Důsledky objevných cest pro Evropu a naše země - vznik nových hospodářských center (Anglie, Nizozemí). Humanismus, renesance, reformace.
Nástup  Habsburků.  Jednota  bratrská.  Doba  rudolfínská.  Protireformace.  České  stavovské  povstání.  Třicetiletá  válka  a  české  země.  J.  A.
Komenský. Barokní kultura. Osvícenství. Reformy Marie Terezie a Josefa II.
Vznik USA. Francouzská revoluce, napoleonské války, Metternich a jeho politický systém.
Průmyslová revoluce. Formování občanské společnosti.
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Revoluce v roce l848 v Evropě a v našich zemích.   Vznik národních států -  Německo,  Itálie,  balkánské státy,  dualismus v Rakousku.
Vytváření novodobého českého národa - česká politika - řešení sociálních, národnostních a kulturních otázek.
Technická revoluce - změny ve společnosti (industrializace, společenské důsledky).
Kultura 19. století. Rozvoj české vědy a kultury.
Ohniska napětí v Evropě, koloniální a závislé země, mocenské bloky. První světová válka - průběh, výsledky. Poválečné uspořádání světa. Vznik
samostatné ČSR. T. G. Masaryk.
Vývoj v Evropě a v Československu po l. světové válce. Nástup fašismu. Mnichov a 2. světová válka. Okupace, domácí a zahraniční odboj.
Průběh a výsledky 2. světové války.
Československo a svět v letech 1945 - 1948. Vývoj ve světě, v Evropě a v Československu v období studené války, uvolnění mezinárodního
napětí po rozpadu SSSR a pádu komunistických režimů. Vznik České republiky. Současné postavení České republiky v Evropě a ve světe a její
úsilí o začlenění do evropských a euroatlantických bezpečnostních, hospodářských a politických struktur (NATO, Evropská unie, Rada Evropy a
další).
Globální problémy současného lidstva (lidská práva, světový mír, soužití národů a kultur, rasismus, xenofobie, ekologické problémy, výživa
lidstva, civilizační choroby a zdraví).

Člověk a společnost

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali poznatky z oblasti vlastivědné, státoprávní, sociopolitologické, ekonomické, ekologické a antropologické, které jsou významné  pro
občanský život a pro formování mravně odpovědného jednání

 pochopili podstatu demokratické státnosti a hospodářského  života společnosti
 vytvořili si představu o významu lidských práv i občanských  práv a povinností a na základě toho pochopili význam dodržování  principů

demokracie
 získali použitelné poznatky z oblasti práva, naučili se  orientovat v důležitých právních otázkách a prakticky aplikovat  zásady odpovědného

rozhodování
 získali základní představu o tvorbě hodnot, spotřebě, trhu a principech mikro- a makroekonomie
 poznali cesty, jak se projevovat jako odpovědný a aktivní občan  demokratické společnosti a jak utvářet vlastní mravní profil  v souladu s

obecně uznávanými mravními hodnotami
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 dovedli posuzovat a srovnávat společenské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém  měřítku a
vytvořili  si  představu o lokálních  i  globálních   problémech  současné  společnosti  a  o  způsobech jejich  řešení  na   lokální,  národní  i
mezinárodní úrovni

 získali orientaci pro volbu povolání
 získali orientaci v rozmanitých situacích osobního, citového,  rodinného, pracovního a občanského života a v základních  životních hodnotách,

které jim budou oporou při řešení  životních situací a při utváření vztahů k druhým lidem a ke  společenstvím, v nichž budou prožívat
dospělost

 aby získali  dovednost  přiměřené  mezilidské  komunikace   a  společenského  styku,  schopnost  vyjadřovat  a  zdůvodňovat   vlastní  názory,
respektovat práva a názory druhých, být k nim  tolerantní, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti,  jednání druhých lidí i své vlastní
projevy, řešit rozmanité  životní situace v souladu s vlastním svědomím

Okruhy kmenového učiva

Domov - nejbližší horizont života. Naše obec, město. Naše země, vlast. Státní a národní symboly. Dějinná paměť národa - významné události a
místa, velké postavy. Projevy národního života, řeč, zvyky, kultura umělecká i technická.
Kulturní dědictví. Evropská duchovní tradice.
Stát, ústava, státní zřízení. Základní principy státní moci v demokratické společnosti; moc zákonodárná, výkonná a soudní. Volby, zastupitelské
orgány, prezident, vláda, soudy, prokuratura, advokacie, notářství. Práva a povinnosti občanů. Právní odvětví, právní odpovědnost. Spravedlnost,
svoboda, autorita. Protiprávní jednání, kriminalita.
Principy tržního hospodářství. Vlastnictví, zacházení s majetkem a způsoby jeho užívání. Volba povolání - osobní schopnosti, vlohy, zájmy.
Možnosti a cesty výběru zaměstnání. Zodpovědnost za vykonávanou práci. Sociální zabezpečení. Práce a volný čas.
Člověk jako individuum;  tělesný a  duchovní  život.  Člověk v  mezilidských  vztazích,  dialog,  komunikace.  Národnostní  a  rasové problémy,
schopnost soužití. Muž a žena - láska, manželství, rodina, sexualita. Nadosobní hodnoty, mravní rozhodování, svědomí. Smysl lidského života,
dobro, zlo, pravda, tolerance.
Člověk a příroda, devastace - ochrana přírody. Dějinná odpovědnost za osud Země, lidstva.
Současné pojetí demokracie - důstojnost lidské osoby, rovnost před zákonem, svoboda svědomí. Lidská práva; Všeobecná deklarace lidských
práv, Ústavní listina práv a svobod. Současné problémy v oblasti lidských práv a svobod. Mezinárodní společenství, jeho orgány. Mezinárodní
spolupráce; interkulturní vztahy. Evropské procesy. Bezpečnostní, politické a hospodářské zájmy České republiky. Vstup České republiky do
NATO a Evropské unie, jeho význam, předpoklady a souvislosti.
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5. Oblast estetickovýchovná

Obory:

 hudba
 (hudební aktivity)

 výtvarné umění
 (výtvarné aktivity)

Estetickovýchovné  činnosti  uspokojují  přirozenou  potřebu  hudebního  a  výtvarného  projevu  žáků,  významným  způsobem
působí  na  prožitkovou stránku jejich osobnosti,  uvádějí  je  do sféry umění  jako specifického projevu lidské  tvořivosti,  kontaktu  se
skutečností a s lidmi navzájem. V estetickovýchovných činnostech se probouzí a rozvíjí estetické cítění žáků, jejich představivost i
fantazie, jejich schopnost vnímat estetické hodnoty v přírodě, v lidských výtvorech, v každodenním životě.

Pedagogické  působení  směřuje  k  soustavné kultivaci  hudebního  a  výtvarného  projevu žáků,  k  poznání  a  osvojení  forem a
technik hudebního a výtvarného vyjadřování, k probouzení zájmu o individuální hudební a výtvarné aktivity (reprodukční i kreativní).

V průběhu vzdělávání žáci poznávají  významná díla z dějin hudebního a výtvarného umění, učí se vnímat a prožívat jejich
krásu, chápat jejich místo ve vývoji světové i národní kultury. Průběžně se rozvíjejí i jejich schopnosti a předpoklady pro rozlišování
hudební  a  výtvarné  produkce  co  do její  hodnoty  a  funkce  a  učí  se  chápat  význam užitého umění  pro kultivaci  životního prostředí
člověka.
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Hudba
(hudební aktivity)

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního  hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění,  hudební
paměti, představivosti a fantazie

 rozvíjeli své receptivní, reprodukční a částečně i produkční  schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními,  poslechovými a
hudebně pohybovými

 porozuměli  hudebně  vyjadřovacím  prostředkům  a  společenským   funkcím  hudby  jednotlivých  uměleckých  epoch  v  jejich  základním
slohovém a stylovém rozvrstvení

 získali vhled do hudební kultury české i jiných národů,  seznámili se se schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet
mosty mezi lidmi

Okruhy kmenového učiva

Vokální složka

Elementární dovednosti nutné k technicky správnému zpěvu  (pěvecké dýchání, nasazení tónu, tvoření hlavového tónu,  vyrovnávání vokálů,
výslovnost, pěvecké dělení slov, frázování,  hlasová hygiena).
Rozšiřování hlasového rozsahu - v propojení s intonačním a  rytmickým výcvikem.
Jednohlas, dvojhlas a částečně i trojhlas v durovém a mollovém  tónorodu.
Melodizace textů; prvky vokální improvizace.

Instrumentální složka

Základy hry na snadno ovladatelné hudební nástroje bicí i  melodické - v propojení s rytmickým výcvikem.
Hra jednoduchých doprovodů.
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Poslechová složka

Zvuk, tón, vlastnosti tónu, nejjednodušší vztahy mezi dvěma a třemi tóny - v propojení s vokální, instrumentální, poslechovou  a hudebně
pohybovou složkou.
Hudba vokální a instrumentální; hudba polyfonní a homofonní.
Hudební nástroje a lidské hlasy v základních typech hudebních  sdružení při interpretaci hudby lidové, tzv. vážné a populární.
Zvukové proměny hudby (hudba jednotlivých uměleckých epoch,  epizody ze života skladatelů).
Společenské funkce hudby.

Hudebně pohybová složka

Vyjádření metrorytmického členění hudby "hrou na tělo" a  taktováním.
Pohybové  vyjádření  metra,  rytmu,  charakteru  melodie,  hudební   nálady  a  hudební  formy  v  komponovaném  pohybovém  projevu  i
improvizovaně.
Základní poznatky o tempu, dynamice, agogice, taktu, notopisu a hudební formě.

Výtvarné umění
(výtvarné aktivity)

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 poznávali okolní svět i svůj vnitřní život prostřednictvím  výtvarných činností a kultivovali své schopnosti tento svět  citlivě vnímat, prožívat,
objevovat a chránit

 získali poznatky o malbě, kresbě, grafice, užitém umění,  o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém  vytváření a seznámili se s
různými výtvarnými technikami  a prostředky

 získali potřebné výtvarné dovednosti a techniky pro rozvíjení  přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření, fantazie,  představivosti,
smyslu pro originalitu a vlastního výrazu a pro  utváření kreativní stránky své osobnosti

 chápali výtvarnou kulturu a výtvarné umění jako nedílnou  součást svého života
 získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně  umění užitého, lidového a architektury

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                       

 byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty  v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi a uvědomovali si jejich  význam pro
plnohodnotný život člověka

Okruhy kmenového učiva

Výtvarné vyjadřovací prostředky

Výtvarné disciplíny:
kresba, malba, grafika, modelování, nové vyjadřovací prostředky

Prvky výtvarného vyjadřování: 
linie, barva a tvar v ploše a prostoru

Výtvarné materiály a techniky:
kresba - tužka, dřívko, uhel, rudka
malba - temperové barvy, vodové barvy, voskové pastely
modelování - sochařská nebo hrnčířská hlína, modurit, vosk, těsto
prostorové vytváření - dřevo, papír, dráty
grafické techniky - linoryt, tisk a koláže, monotyp
textilní techniky - batika, koláže, tkaní, drhání
netradiční moderní techniky - výtvarné práce na počítači ap.

Výtvarné vyjadřování vztahů ve světě člověka, smyslového vnímání, pocitů a představ

Mezilidské vztahy.
Výtvarné formy přírody.
Krása v lidském životě, v přírodě i v prostředí vytvořeném  člověkem.
Výtvarné kvality světa techniky.
Člověk a informace - písmo, média, reklama.

Volné a užité výtvarné umění

Souvislost mezi obsahem, formou a funkcí, materiálem, technikou  a estetickou hodnotou objektů.
Umění jako součást života.
Aktivní práce s uměleckým dílem. Vnímání a porozumění výtvarnému umění.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                       

Historický vývoj výtvarného umění a architektury u nás a ve  světě.

Současné výtvarné umění

Význam ilustrace a její vztah k literárnímu textu.
Užité výtvarné umění - estetika bydlení, design, vizuální  komunikace.
Estetické hodnoty životního prostředí, jeho dotváření.
Architektura.
Znaky pokleslé tvorby, kýč a podbízivost.
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6. Oblast zdravého životního stylu

Obory:

 tělesná výchova a sport
 (pohybové a sportovní aktivity)

 výchova ke zdraví

Zdravý životní styl představuje v základním vzdělávání cestu k formování jedné z nejdůležitějších lidských hodnot - úctě k
životu  a  zdraví  každého  jedince.  Jde  o  poznání  nejdůležitějších  příznivých  a  nepříznivých  vlivů,  které  mohou  působit  na  vývoj
člověka v průběhu jeho života i na jeho aktuální tělesný a duševní stav.

Podstatou vzdělávání v této oblasti jsou poznatky vedoucí k orientaci v otázkách zdraví, k pozitivnímu způsobu myšlení i k
volbě správných rozhodnutí ve prospěch zdraví, dále dovednosti umožňující aktivní ovlivňování tělesného i psychického stavu žáka,
stejně jako zkušenosti a návyky získávané a ověřované v praktických situacích jejich každodenního režimu.

V zásadě jde o poznávání preventivních potřeb lidského organismu a jeho možností zachovávat si co nejdéle stav aktivního
zdraví. Ten je dán především správnými režimovými a hygienickými návyky, vztahem ke způsobu stravování a využívání aktivního
pohybu, postojem ke škodlivinám, zdravému pohlavnímu životu a k předcházení úrazům, poškozením a nemocem.

Vzdělávání v dané oblasti na základní škole vytváří nezbytný základ, který by měl být rozvíjen a udržován v dalších etapách
vzdělávání a života každého žáka.
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Tělesná výchova a sport
(pohybové a sportovní aktivity)

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 osvojili  si  nové pohybové dovednosti,  kultivovali  svůj  pohybový projev  i  správné držení  těla  a  usilovali  o  optimální  rozvoj  zdravotně
orientované zdatnosti

 získali orientaci v základních otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví a aktivitu člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů
zdatnosti a pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu

 zvládali  základní  organizační,  hygienické a bezpečnostní  zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové
činnosti ve známém i méně známém prostředí

 kladně  prožívali  pohybové  aktivity  jako  předpoklad  pro  vytváření  trvalého  vztahu  ke  sportu  a  jako  prostředek  překonávání  aktuálních
negativních tělesných a duševních stavů

 plně pochopili význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i
přátelské meziosobní vztahy

Okruhy kmenového učiva

Poznatky, specifické návyky a dovednosti

Sportovní terminologie, povely, signály, smluvená pravidla chování v různých podmínkách tělesné výchovy a sportu.
Poznatky  o  pohybových  činnostech  a  jejich  využití,  o  rozvoji  kondičních  a  koordinačních  složek  pohybu  a  celkové  tělesné  zdatnosti,  o
vyrovnávání jednostranné zátěže a korekci svalové nerovnováhy.
Měření základních tělesných a fyziologických parametrů, měření a zápis výkonů, jejich využití pro další zaměření rozvoje pohybových činností.
Zásady hygieny a bezpečnosti při různých pohybových činnostech a v různém prostředí, záchrana a dopomoc, první pomoc.
Pravidla pohybových her a sportů, organizace pohybových činností a soutěží, rozhodování, příprava a úklid nářadí, náčiní a sportovišť, základní
péče o výstroj a výzbroj, jednání v duchu fair play.
(Vše ve spojení s konkrétními osvojovanými pohybovými činnostmi.)
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Pohybové činnosti zdravotně kondičního zaměření

Cvičení  zaměřená  na  kompenzaci  jednostranného  zatížení  organismu.  Cvičení  pro  přípravu  organismu  k  různé  pohybové  činnosti  a  k
navození vhodného stavu po ukončení pohybové činnosti.
Cvičení pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
Cvičení pro zpevňování a uvolňování těla a jeho částí, pro správné držení těla a pro odstranění svalových oslabení. Konkrétní účelově zaměřené
sestavy cvičení využitelné v průběhu denního režimu.
Základní testy tělesné zdatnosti, pohyblivosti a svalové nerovnováhy, jejich využití v běžném životě.
(Ve spojení s konkrétním pohybovým režimem ve škole i mimo školu.)

Pohybové činnosti všestranně rozvíjejícího zaměření

Gymnastika
Kultivace pohybového projevu v gymnastických cvičeních.
Základní pohybové činnosti z akrobacie, přeskoků, cvičení na hrazdě po čelo a na kladině.

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
Základy estetického pohybu s rytmickým nebo hudebním doprovodem, tvořivé vyjádření rytmu a hudby pohybem.
Cvičení se dvěma druhy gymnastického náčiní s rytmickým nebo hudebním doprovodem.
Alespoň jeden tanec v každém ročníku z některé skupiny tanců (lidové, společenské, country, disko).

Úpoly
Základní postoje, úchopy, držení v postoji, pády.
Základy sebeobrany (proti úchopům zápěstí, objetí, škrcení).

 Atletika
Sprint, vytrvalostní běh, překážkový běh, skok do dálky, hod míčkem (skok do výšky, vrh koulí - při vhodných podmínkách).

Pohybové hry
Pohybové hry pro osvojení pohybových dovedností a ovládání sportovního náčiní.
Pohybové hry pro rozvoj kondičních a koordinačních složek pohybu.
Pohybové hry napodobivé, pro rozvoj tvořivosti, pohybové představivosti a pro soulad pohybu s rytmickým a hudebním doprovodem.
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Sportovní hry
Manipulace s míčem, průpravné hry, miniformy sportovních her.
Dvě sportovní hry v každém ročníku z házené, košíkové, kopané, odbíjené, softbalu.
Utkání, základní herní kombinace, herní činnosti jednotlivce a participace na herním výkonu družstva.

Kmenové učivo následujících sezónních sportů se stává aktuální při vhodných podmínkách a při jejich zařazení do 
vzdělávacího programu školy.

Turistika a pobyt v přírodě
Pohyb v přírodním prostředí, aplikace základních pohybových činností v přírodním prostředí, ochrana přírody při sportu.
Příprava turistické akce (ve spojení s konkrétní akcí). Základní  dovednosti spojené s přesunem po trase,  s tábořením a pobytem v přírodě.
Aplikace poznatků a dovedností z jiných předmětů v přírodním prostředí, využití návyků dopravního chování při přesunech po komunikacích a v
dopravních prostředcích.

Plavání
Orientace ve vodě, splývání, dýchání do vody, l-2 plavecké způsoby (výběr - prsa, kraul, znak), startovní skok, obrátka.
Specifické dovednosti užitého plavání a jejich aplikace při záchraně tonoucího.

Lyžování
Základní lokomoce (na běžeckých lyžích), výstupy, brzdění, zastavení, změny směru jízdy, základní oblouk.
Jízda v terénu na běžeckých nebo sjezdových lyžích s regulací rychlosti, směru a rytmu jízdy (v podmínkách odpovídajících konkrétní úrovni
žáků).

Bruslení
Základní lokomoce na bruslích, zatáčení, brzdění, zastavení.
Jízda vpřed (vzad) s regulací rychlosti, směru a rytmu jízdy.
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Výchova ke zdraví

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali všestrannou orientaci v problematice aktivního zdraví a osvojili  si základní praktické dovednosti a nejdůležitější  způsoby chování
související s péčí o zdraví, uměli poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví a života

 pochopili význam zásad tělesné a duševní hygieny pro zdraví a získali dovednosti potřebné pro jejich naplňování
 pochopili význam zdravé výživy a znali způsoby, jak pozitivně měnit stravovací zvyklosti
 věděli, jak odolávat různým tlakům vedoucím k protispolečenskému jednání a poškozování sebe sama (kriminalita, drogy ap.)
 pochopili význam domova, rodiny a svou měnící se roli v rodině v souladu s vlastním dospíváním
 získali dovednosti verbální a neverbální komunikace, sebeuvědomování a sebepoznávání, které budou přispívat k jejich dalšímu osobnímu

rozvoji
 poznali způsoby, jak pochopit a zvládat období svého dospívání
 pochopili význam odpovědného přístupu k navazování partnerských vztahů a k převzetí rodičovské role
 získali základní poznatky v oblasti lidské sexuality, dokázali se vyvarovat rizikovým formám sexuálního chování a odpovědně se rozhodovat

v oblasti sexuálního zdraví (pochopit důvody pro  odklad startu do pohlavního života)
 získali schopnost orientace v informacích vztahujících se k problematice zdravého způsobu života
 pochopili, že zdravý životní styl je důležitou součástí systému vlastních životních hodnot a upřednostňovali aktivní a zdraví prospěšné formy

využívání volného času

Okruhy kmenového učiva

Rodina, domov a rozvoj osobnosti

Význam a funkce rodiny, typy rodin, postavení jedince v rodině, rodinné a partnerské vztahy, volba partnera, partnerské soužití, manželství,
rodičovství, stabilita rodiny, vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, péče o dítě v jednotlivých obdobích jeho života, vývojové a generační
problémy dospívajícího v rodině, ekonomické a právní otázky rodinného života, náhradní rodinná péče, staří a handicapovaní členové rodiny,
domov a bydlení, provoz domácnosti, péče o prostředí domova.
Rozvoj osobnosti, sebepoznávání, sebereflexe, zdravé projevy sebevědomí, sebeúcta, verbální a neverbální komunikace, empatie, estetické cítění,
společenské chování.
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Základy duševní a tělesné hygieny, režim dne

Zdraví  a  nemoc,  aktivní  zdraví,  odpovědnost  za  zdraví  své  i  ostatních,  ochrana  před  nemocemi,  lékařská  péče  léčebná  a  preventivní,
ošetřování nemocného, užívání léků, léky a jejich zneužití, smyslová a tělesná postižení.
Vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví, denní režim, biorytmy, aktivní pohyb, relaxace, otužování, pozitivní myšlení, odolávání
stresům, asertivní chování.
Osobní a intimní hygiena, duševní hygiena, hygiena odívání, hygiena při ostatních činnostech.

Zdravá výživa

Vliv stravování na zdraví, výživová hodnota potravy, denní stravovací a pitný režim, hygiena výživy, druhy potravin a způsoby jejich uchování,
příprava stravy v domácnosti, stolování.

Prevence zneužívání návykových látek

Přírodní a chemické látky, léčivé a jedovaté rostliny, jejich zneužití, vliv tabáku, alkoholu a drog na zdraví, závislost na návykových látkách,
zdravotní a sociální rizika zneužívání drog, způsoby odmítání návykových látek, centra pomoci - linky důvěry.

Základy sexuální výchovy

Biologické, psychologické, sociální, filozofické, kulturní a právní aspekty lidské sexuality.
Lidské tělo, dospívání,  pohlavní rozdíly mezi ženami a muži, přátelství,  výběr partnera, láska, lidská reprodukce, sexuální chování,  nemoci
přenosné  pohlavním  stykem,  plánované  a  neplánované  rodičovství,  antikoncepce,  početí,  těhotenství,  formování  rodičovských  rolí,  porod,
potřeby dítěte  a  péče o ně.  Sexuologická rizika pro zdraví  jednotlivce,  rodiny,  společnosti,  rizikové sexuální  chování,  ochrana před virem
HIV/AIDS, sexuální zneužívání.
Etická stránka sexuality, vliv postojů, víry, morálky, sociálních hledisek na sexualitu, odpovědné rodičovství.

Osobní bezpečí

Úrazy a jejich příčiny, první pomoc při drobných a závažných úrazech, přivolání pomoci (zajištění lékařského ošetření), obvazová technika.
Bezpečné chování při různých činnostech a v různých prostředích, předcházení úrazům a konfliktům, chování v krizových situacích, týrání a
zneužívání dětí, pomoc ohroženým, asociální chování a obrana proti němu, legislativa vztahující se k ochraně osobního bezpečí.
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Pohybová aktivita a zdraví

Zdravotně orientovaná zdatnost, rozvoj zdatnosti, zdravotní funkce aktivního pohybu.
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7. Oblast pracovních činností a technologií

Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientaci žáků.

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálů, elektrotechnických
pracích, pěstitelských činnostech, vedení domácnosti a činnostech v domácnosti ap.

 poznali  vybrané technologické výrobní postupy, materiály a jejich užitné vlastnosti,  suroviny, plodiny a osvojili  si jednoduché pracovní
postupy běžného života

 naučili  se volit  a používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky
výpočetní, a to na základní uživatelské úrovni

 osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace a plánování práce a technologické kázně
 získali aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů
 získali orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce, seznámili se s novými obory, technologiemi a systémy a

způsoby aplikací odborných poznatků do praxe
 získali pozitivní vztah k práci a odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě
 získali poznatky a dovednosti významné pro jejich další životní a profesní orientaci

Okruhy kmenového učiva

Práce s materiály

Práce se dřevem, plasty a kovy - vlastnosti materiálů, užití v praxi, funkce a užití základních nástrojů, nářadí a pomůcek při ručním opracování
materiálu.
Elektrotechnické práce - výroba, rozvod a užití elektrické energie ve výrobě a domácnosti, jednoduché elektrické obvody, elektrické stroje a
přístroje.
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Výroba, výrobní systémy, plánování a řízení výroby (management), marketing, výroba a počítače, změny ve výrobních technologiích, design.

Technika

Technika a lidské poznání, historický vývoj vybraných nástrojů, materiálů, procesů, techniky.
Počítač jako technický prostředek, základní uživatelské dovednosti, práce s hotovými programy.
Grafická komunikace - technické náčrty a technické výkresy, zobrazení jednoduchého technického výrobku, základní způsoby grafické technické
informace.
Stavebnice, stroje a přístroje. Technické principy a základní konstrukční prvky jednoduchých strojů.
Komunikační technika a systémy - telekomunikace, využití a základní uživatelské dovednosti.
Dopravní systémy. Typy a způsoby dopravy. Dopravní technika, technologie.
Stavební systémy. Projektování a provádění staveb. Bytová architektura.
Údržba a technika oprav jednoduchých prostředků a zařízení v domácnosti a v oblasti volného času.
Technická povolání a základní předpoklady pro jejich výkon.

Pěstitelství a chovatelství

Základní podmínky pro pěstování rostlin.
Půda: prostředí pro pěstování rostlin, vlastnosti půdy, zpracování půdy a ošetřování rostlin.
Výživa rostlin: pěstování rostlin v živných roztocích, hnojení, agroekologické požadavky na pěstování rostlin.
Poznávání  vybraných druhů kulturních  rostlin  a  způsobů jejich  pěstování  a rozmnožování:  zelenina,  léčivé  rostliny,  polní  plodiny,  ovocné
rostliny, okrasné rostliny.
Ochrana rostlin a půdy: příklady chorob, škůdců a plevelů a ochrany proti nim.
Péče o životní prostředí, ekologie.
Akvaristika a teraristika, základy chovatelství.

Domov

Kultura odívání: funkce a význam oděvu, volba oděvu, vkus, textilní materiály, jejich vlastnosti a použití. Základní uživatelské dovednosti v
oblasti šití a dalších textilních technik.
Kultura bydlení: byt a bydlení, funkčnost a estetika interieru.
Provoz domácnosti: domácí práce, údržba a opravy, obsluha základních technických prostředků v domácnosti; ekonomika rodinného života,
rodinný rozpočet.
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Výživa: zásady zdravé výživy, příprava pokrmů, kultura stolování.
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III. Kmenové učivo základního vzdělávání na 1. stupni základní školy

Obecná charakteristika

První stupeň základní školy je relativně samostatnou a ucelenou částí základního vzdělávání. Klade základ veškerého dalšího
školního i mimoškolního vzdělávání. Vytváří předpoklady pro další rozvoj racionální a komunikativní (vztahový), naukový i etický.
Svou uceleností upevňuje žákovu lidskou integritu a kulturní začleněnost a tím přispívá k jeho přirozenému osobnostnímu růstu.

Úroveň rozvoje žákovy osobnosti je po ukončení 5. ročníku ZŠ charakterizována dosažením čtyř cílů:

A. Žák je uveden do základních principů soužití (komunikace, spolupráce, sebekázeň, zodpovědnost aj.),  je obeznámen s podstatnými rysy pozitivních
mezilidských vztahů (přátelství, autorita, partnerství aj.) a je dováděn k primární úctě k výsledkům lidské práce i přirozeným hodnotám.

B. Žák je obeznámen se základními způsoby přirozeného pozorování a nabývá schopnosti větší vnímavosti provázené schopností přesnějšího a citlivějšího
verbálního i neverbálního vyjadřování. 

C. Žák je obeznámen se základními myšlenkovými postupy a vybaven dovednostmi, které umožňují jeho další vzdělávání na druhém stupni základní školy,
kde je nutná samostatná práce s knihou a větším množstvím informací.

D. Žák je obeznámen se základními prvky světa, v kterém žije. Tyto prvky a vztahy mezi nimi tvoří takový přirozeně názorný, jednoduchý a při tom ucelený
obraz světa a společnosti, který umožňuje,
a) aby jej žák mohl dále rozvíjet, aniž by byla ztracena potřebná vyváženost vzdělání,

b) aby ho žák mohl interpretovat ve smyslu vědeckých poznatků, s nimiž se do různé hloubky seznámí během dalšího vzdělávání (a případně 

reinterpretovat podle vývoje vědeckého poznání),

c) aby žák měl na celý život v podstatě vybudovaný ustálený kulturní a morální rámec pro své jednání.

Obecná charakteristika cílů vzdělávání v 1. - 5. ročníku ZŠ se týká vzdělávání jako celku, který se z praktických důvodů člení
na jednotlivé oblasti  vzdělávání.  Současně je třeba mít na zřeteli,  že existují  důležitá témata (např. právní a mravní výchova, různé
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aspekty výchovy ke zdravému životnímu stylu,  apod.),  která  nejsou samostatně vyčleněnými oblastmi nebo obory,  protože jdou
napříč obsahem všech oblastí vzdělávání.

Vzdělávací oblasti a obory základního vzdělávání na 1. stupni základní školy:

1. Oblast jazyková

český jazyk a literatura

cizí jazyk

2. Oblast matematiky

matematika

3. Oblast společenskovědní a přírodovědní*) 

4. Oblast estetickovýchovná

hudba (hudební aktivity)

výtvarné umění (výtvarné aktivity)

5. Oblast zdravého životního stylu

tělesná výchova a sport (pohybové a sportovní aktivity)

výchova ke zdraví

*) *) V  kmenovém  učivu  základního  vzdělávání  na  1.  stupni  základní  školy  je  z  důvodu  potřeby  vytváření  uceleného  obrazu  světa  a  společnosti  oblast
společenskovědní a přírodovědní integrována.
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6. Oblast pracovních činností a technologií
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1. Oblast jazyková

Český jazyk a literatura

Specifické cíle

Prostřednictvím jazykové,  komunikační  a  literární  výchovy výrazně  přispívat  k  socializaci  žáků  a  k  všestrannému rozvoji
jejich osobnosti.

Vytvářet pozitivní postoje žáků k národnímu jazyku, zvláště k jazyku spisovnému, a tím spolupůsobit  při  budování vědomí
jejich příslušnosti k občanskému a národnímu společenství.

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

a) v technice počátečního čtení a psaní:

 osvojili si správné, plynulé a uvědomělé hlasité čtení přiměřeně náročných textů
 zvládli tiché čtení
 osvojili si přiměřenou úroveň kultury mluvené řeči, a to jak při projevech spontánních, tak při přednesu poezie a dramatického textu
 zvládli čitelnost, plynulost, estetickou a na přiměřené úrovni i pravopisnou stránku grafického projevu

b) v komunikační výchově:

 získali schopnosti, dovednosti a návyky vyjadřovat v mluvené podobě dialogické a monologické myšlenkové obsahy, emoce, volní oblast, hodnocení
apod. z okruhu každodenní osobní zkušenosti, četby apod., a to s ohledem na výběr přiměřených jazykových prostředků a na jejich kultivovanost

 byli schopni počáteční písemné komunikace spjaté zejména s přirozenými situacemi jejich osobního a společenského života

c) v jazykové výchově:

 získali povědomí o přiměřenosti jazykových prostředků vzhledem k situaci projevu a povědomí noremnosti v oblasti tvarosloví, výslovnosti, grafické
stránky jazyka a elementární syntaxe

 získali základní poznatky o jazykovém systému, zvláště jako předpokladu pro výuku cizích jazyků
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d) v literární výchově:

 chápali literární text jako specifický druh umění
 byli schopni rozlišovat morální hodnoty na základě uměleckého obrazu světa
 prostřednictvím kreativních aktivit (recitace, dramatizace) si uvědomovali roli slovesného a dramatického umění v životě člověka

Okruhy kmenového učiva

Technika počátečního čtení a psaní

Počáteční čtení, výcvik techniky čtení. Hlasité čtení. Správná, spisovná a kultivovaná výslovnost, správná intonace,  slovní a větný přízvuk.
Přiměřené tempo čtení. Základy výrazného čtení a výrazného přednesu. Tiché čtení. Ústní reprodukce textu.
Počáteční psaní, normalizované písmo. Opisování, přepis tiskacího písma písmem psacím. Plynulost a hbitost psaní, úplnost slov.

Komunikační výchova

Mluvení
Komunikace  v  běžných  situacích  (např.  na  poště,  v  obchodě,  u  lékaře  apod.).  Komunikační  mluvní  návyky  (pozdravy,  oslovení,  prosba,
poděkování, zdvořilé odmítnutí apod.). Rozdíly v jazykovém chování vzhledem k hierarchickým vztahům mluvčí - adresát.
Reprodukce textů doslovná (recitace) a parafrázovaná. Spontánní vypravování. Popis. Telefonický rozhovor, případně vzkaz na záznamník.
Kultivace  mluvených  projevů  a  postupné  převádění  žáků  na  spisovný  projev  v  souladu  s  typem  komunikační  situace.  Výcvik  spisovné
výslovnosti. Správné frázování projevu, technika dýchání. Efektivnost mluveného projevu.

Naslouchání
Vnímání a reagování při praktickém rozhovoru (názory, postoje, pokyny, žádosti, prosby, dotazy, pochybnosti apod.). Analýza nejasností nebo
neúplností a reakce na ně. 

Zapamatování  a reprodukce sdělení,  vzkazů apod., popř. jejich zaznamenávání a předávání.  Soustředěné a aktivní naslouchání,  porozumění
obsahu ústního projevu. Zapamatování hlavních myšlenek a jejich reprodukce. Správné kladení otázek a pořizování poznámek.

Kritické naslouchání (odlišování fakt od mínění a názorů, ověřování sdělovaných fakt, odhalování manipulační komunikace). 
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Čtení
Praktické čtení s porozuměním (přiměřené administrativní písemnosti, nápisy, písemné zadání úkolu, písemný vzkaz a pokyn apod.).

Věcné čtení (základy informační výchovy: abecední řazení, obsah, rejstříky, odborná dětská literatura, využívání knihoven).

Kritické čtení (viz. kritické naslouchání).

Psaní (jako komunikační dovednost)
Rozdíly mezi projevem psaným a mluveným. Spisovnost a nespisovnost psaného projevu, základní rozdíly funkčně stylové.

Přehlednost textu,  návaznost větných celků, členění do odstavců, pravopisná úroveň. Vhodnost, výstižnost stylu (zpočátku nadřazena formální
správnosti).

Normy psaných projevů, funkčnost, kultivovanost. Dopis, pozdrav, popis, návod, vyprávění vlastního zážitku, zpráva, oznámení, neformální
inzerát a odpověď na  něj. Pokusy o vlastní písemné poznámky z četby, zpracování různých přehledů pro různé účely, např. pro vlastní mluvený
projev apod.

Jazyková výchova

Pravopis
Základní jevy fonologického a morfologického pravopisu v návaznosti na probírané učivo a pravopisné jevy  syntaktického charakteru.

Nauka o slovní zásobě a tvoření slov
Význam slova.  Spisovnost  a  nespisovnost  slovní  zásoby a frazeologie.  Slovo mluvené  a  psané.  Vztahy v slovní  zásobě,  slova nadřazená,
podřazená, souřadná, synonymie, antonymie, homonymie. Slova domácí a přejatá. Zkratky. Základy morfémové a slovotvorné analýzy. Základy
morfologie.

Hláskosloví 
Třídění hlásek.

Tvarosloví
Rozpoznávání  a klasifikace  slovních druhů s výjimkou částic.  Ohýbání slovních druhů (u jmen rod,  číslo,  pád;  u sloves osoba,  číslo,  čas,
infinitiv). Spisovnost a nespisovnost v tvarosloví
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Skladba
Věta a slovo. Otázkovací test k determinačním vztahům. Druhy vět podle postoje mluvčího. Pořádek slov. Skladební dvojice, podmět a
přísudek (slovesný, sponově jmenný). Řeč přímá a nepřímá. Funkce předložek a spojovacích výrazů. Souvětí, věta řídící a závislá, hlavní a
vedlejší.

Literární výchova

Plynulé čtení textu (hlasité i tiché). Vnímání a porozumění čtenému textu, vystižení jádra sdělení, vnímání podrobností a jejich významu v celku.
Rozvíjení schopností třídit poznatky a vytvářet si podklady k jejich reprodukci. 

Orientace v typech textů (umělecké, naučné, encyklopedie, dobrodružné, reklamní, komiksy). Orientace ve stavbě textu, osvojování pojmového
obsahu naučných textů na základě orientace v nich. Rozlišování žánrů (pohádka, pověst, povídka, divadelní hra, film, bajka, báje).

Ovládání aparátu knihy.

Literárněvědní pojmy: próza, poezie, rytmus básně, rým, básník, herec, režisér apod.

Zážitkové naslouchání.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram  ©



Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“                       

Cizí jazyk

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu , aby žáci:

 získali zájem o studium cizích jazyků a vytvořili si pozitivní vztah k tomuto předmětu
 pevně a trvale si osvojili zvukovou podobu příslušného cizího jazyka a uvědomovali si základní vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou

jazyka na podkladě rozvíjení řečových dovedností

Okruhy kmenového učiva

Řečové dovednosti

Poslech s porozuměním
Rozumět běžným pokynům a jednoduchým větám vyučujícího souvisejícím s organizací vyučovacího procesu.

Rozumět jednoduchým souvislým projevům vyučujícího i rodilého mluvčího, včetně projevů reprodukovaných, pronášených v přirozeném tempu, i s 

obsahem několika neznámých výrazů snadno pochopitelných z kontextu.

Ústní vyjadřování
Reprodukovat a obměňovat osvojené mikrodialogy.

Formulovat otázky a odpovídat na ně.

Vyžádat si a podat jednoduchou informaci.

Pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat ve vymezených situacích a vést   jednoduchý dialog.

Vyjadřovat se v rámci vymezených tematických okruhů, znát zpaměti říkanky, básničky, reprodukovat je se správnou intonací, popř. znát několik písní.
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(Vše v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků.)

Čtení s porozuměním
Číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty.

Číst potichu jednoduché texty obsahující převážně známé jazykové prostředky.

Vybrat z jednoduchého textu základní informace.

Používat abecední slovní učebnice a jiné slovníky určené pro děti.

Písemné vyjadřování
Obměňovat krátké probrané texty, formulovat jednoduché otázky a odpovídat na ně.

Po audioorální přípravě sestavit text pozdravu, blahopřání a krátkého dopisu, samostatně napsat několik krátkých vět, např. popis předmětu, obrázku, 

krátké vyprávění.

(Vše v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků.)

Jazykové prostředky

Zvuková stránka jazyka
Osvojit si přízvuk v rámci slova, mluvního taktu a věty, rytmus, melodii základních typů vět - sluchem rozlišovat základní intonační struktury a
co nejpřesněji imitovat prvky fonologického systému cizího jazyka.

Slovní zásoba
Produktivně si osvojit slovní zásobu v rozsahu 500 - 600 lexikálních jednotek zahrnující základní výrazy z oblasti základních komunikačních
situací a tematických okruhů. Receptivně si osvojit další lexikální jednotky.

Mluvnice
Umět užívat

 základní syntaktické struktury vět oznamovacích, tázacích a rozkazovacích,
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 konstrukce sloužící k vyjadřování záporu, základních časových a prostorových vztahů.
(Vše v souladu s vymezeným rozsahem slovní zásoby a tvaroslovných jevů příslušného jazyka.)

Grafická stránka
Pochopit základní vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka.

Znát pravopis produktivně osvojených slov a mluvnických tvarů.

Komunikativní situace a funkce
Řešit jednoduché řečové situace související

 se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru, včetně rozhovoru telefonického
 se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací
 s domluvou setkání, společného programu
 s nákupy různého zboží, kupování jízdenek, vstupenek apod.

V souvislosti s řešením uvedených řečových situací umět

 pozdravit při setkání a loučení
 oslovit
 představit se, představit druhé
 poděkovat a odpovědět na poděkování

a užívat nejjednodušších obratů vyjadřujících

 souhlas/nesouhlas, svolení/odmítnutí
 radost/politování
 omluvu
 prosbu, žádost, výzvu
 pozvání a reakci na pozvání
 blahopřání.

Tematické okruhy

Obecně:
Vyjádřit základní vztahy
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 existenciální (Kdo?...),
 prostorové (Kde? Kam?...),
 časové (Kdy?...),
 kvalitativní (Jaký? Který? Jak?...),
 kvantitativní (Kolik?...).

Specificky:
Já a moje rodina, domov. Škola. Město. Denní a týdenní program. Příroda, počasí. Styky s přáteli. Země příslušné jazykové oblasti a Česká republika.
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2. Oblast matematiky

Matematika

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 vytvořili si prvotní představy o kvantitě, vztazích mezi čísly a závislostech mezi kvantitativně měřitelnými jevy

 pochopili význam základních početních výkonů a zvládli provádění základních početních výkonů s přirozenými čísly

 pochopili základní geometrické pojmy a vztahy (tvar, poloha, velikost, uspořádání)

 získali prvotní představy o prostoru a dokázali se v něm orientovat

 rozvinuli a zdokonalili své grafické dovednosti

 dovedli třídit informace a číst údaje sestavené do jednoduchých tabulek a grafů

 byli schopni aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení praktických úloh

 dokázali řešit úlohy vyžadující představivost, tvořivost, úsudek

 získali schopnost matematicky komunikovat, kriticky hodnotit, ověřovat a argumentovat

 zdokonalili se v přesnosti, pozornosti a schopnosti soustředit se

 zdokonalili volní a charakterové rysy své osobnosti (vytrvalost, pracovitost, odpovědnost apod.)
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Okruhy kmenového učiva

Aritmetika

Čtení a zápis čísel do milionu. Porovnávání čísel.
Desítková soustava.
Matematické zápisy a vyjadřování. Matematické značky.
Zlomek (polovina, čtvrtina, třetina).
Základní početní výkony. Vzájemné souvislosti mezi početními výkony. Vlastnosti početních výkonů. Reálný význam sčítání, odčítání, násobení
a dělení. Sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel zpaměti a písemně. 
Zaokrouhlování. Odhady výsledků a kontrola správnosti výpočtů.
Jednoduché a složené slovní úlohy.

Geometrie

Orientace v rovině a prostoru.
Základní rovinné a prostorové geometrické útvary, jejich elementární vlastnosti. 
Vztahy mezi geometrickými útvary (poloha, velikost, uspořádání). Obvod a obsah rovinných geometrických útvarů.
Měření a odhad délky. Jednotky délky a obsahu. Vztahy mezi jednotkami (převody jednotek).
Kreslení a rýsování geometrických útvarů.

Užití matematiky

Číselné a geometrické pravidelnosti a vzory. 
Třídění.
Shromažďování, evidence, znázorňování a vyhodnocování údajů. Čtení a sestavování  tabulek, diagramů a grafů. Orientace v plánu, kalendáři a
jízdním řádu.
Zjišťování počtu možností.
Rýsování podle předlohy. 
Řešení praktických úloh z reálných situací.
Hodnocení situací, volba vhodné metody řešení.
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3. Oblast společenskovědní a přírodovědní

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 vytvořili si prvotní ucelený obraz světa se zaměřením na polohu a prostor domova, regionu a vlasti a na působení lidí v nich v dějinách i v
přítomnosti

 osvojili si základní metody a přístupy ke společenským, historickým, geografickým a přírodním dimenzím prostředí: místo, poloha a rozšíření,
prostor a čas, vzájemné vztahy v prostředí, vztahy mezi lidmi, lidmi a prostředím v prostoru a v čase

 získali schopnost rozumového i citového vnímání přírody, okolí i lidí a vzájemných vztahů

 získali  dovednost  cíleného  pozorování  a  porovnávání  přírodnin,  přírodních  a  společenských  dějů,   uvědomovali  si  vzájemné  vztahy  a
postavení člověka v přírodě a ve společnosti

 dokázali účinně se dorozumívat, tvořit jednoduché záznamy včetně nákresů, hodnotit situace, hledat souvislosti, vyvozovat závěry, zaujímat
postoje a vytvářet si společensky žádoucí vzorce chování

 získali vědomosti potřebné pro vytváření hygienických, zdravotních a společenských návyků a osvojili si základní úkony předlékařské první
pomoci

 osvojili  si  pravidla  silničního  provozu pro  chodce  a  základní  pravidla  pro  jízdu na  kole  a  pochopili  nutnost  ohleduplnosti,  slušnosti  a
zdvořilosti v silničním provozu

 získávali pozitivní a odpovědný vztah k přírodě, ostatním lidem a k lidským výtvorům

Okruhy kmenového učiva

Naše vlast, náš domov

Vlast. Domov. Krajina, území, země.
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Místní oblast - nejbližší okolí. Škola, cesta do školy.

Naše vlast - Česká republika. Mapa vlasti. Názvy a vymezení území naší vlasti.

Orientace v prostoru místní oblasti

Orientační body a linie. Orientace podle světových stran.

Zobrazení krajiny na plánu a mapě. Vzdálenosti a výšky na plánech a mapách.

Obyvatelstvo krajiny (lidé, národy, vesnice, města).

Orientace v čase

Den a noc, hodiny. Roční období. Kalendář. Režim dne.

Lidské generace - rodiče, prarodiče, děti.

Dějiny lidské společnosti. Měření času v lidských dějinách (rok, století, tisíciletí). Současný letopočet, jeho počátek. Časová přímka 0 - 2000 let.

Naši předkové - výsledky práce a jejich svědectví.

Orientace v životě společnosti

Dobro a zlo. Mezilidské vztahy, láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta a pomoc, respektování názoru druhých. 

Lidská obživa a práce, zaměstnání.

Hospodářské potřeby. Surovinové zdroje. Výroba. 

Věda. Kultura, umění a náboženství. Sport. 

Služby. Obchod. Zboží. Peníze. Ceny zboží.
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Naše vlast - Česká republika

Řízení naší společnosti.  Prezident, vláda, parlament, výkonné orgány moci. Zákony.

Státní symboly naší vlasti.

Naši předkové. Vybrané kapitoly našich národních dějin.

Praha a vybrané oblasti České republiky.

Místní oblast, její krajina, lidé, dějiny a kultura.

Základní orientace o sousedních státech České republiky na mapách.

Svět kolem nás

Komunikace a vzájemné vztahy mezi lidmi.

Lidská společenství.

Doprava a cestování. Chodec, cyklista, bezpečnost silničního provozu.

Kontinenty, mapa světa. Evropa, evropské státy.

Významné cesty a objevy.

Odpovědnost lidí za život na Zemi, mezinárodní dohody.

Krajina 

Zemský povrch a jeho tvary.

Ovzduší. Teplo. Srážky. Počasí. Vodstvo na pevnině. Rozšíření půd, rostlinstva a živočichů.

Vliv krajiny na život lidí. Životní prostředí. Působení lidí na krajinu a životní prostředí. Přístupy každého člověka k ochraně krajiny a životního prostředí.
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Neživá příroda

Půda, horniny, nerosty. Voda, vzduch, koloběh vody v přírodě. Počasí.

Pozorování, popis a záznam výsledků pozorování objektů a dějů. Porovnávání tvarů, velikostí a barev předmětů. Měření a odhad délek, objemů, času, 

teploty, hmotnosti.

Vlastnosti věcí a látek, změny látek, skupenství, druhy látek.

Planeta Země, Měsíc, Slunce a sluneční soustava, vesmír.

Elektrický obvod, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Technika.

Živá příroda

Znaky živých organismů.

Živočichové, rostliny, houby, mikroorganismy. Stavba těla, funkce jednotlivých částí těla, projevy života. Poznávání a určování živočichů, rostlin a hub. Péče o

živočichy a rostliny.

Potravní řetězce. Rovnováha v přírodě.

Životní podmínky a jejich ochrana.

Člověk

Lidské tělo, základní stavba a funkce částí těla.

Etapy lidského života.

Péče o zdraví, nemoc. Úraz a jeho ošetření, dopravní nehoda.
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4. Oblast estetickovýchovná

Hudba
(hudební aktivity)

Specifické cíle 

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 rozvíjeli své hudební předpoklady a dovednosti a získali základní poznatky umožňující receptivní, reprodukční a částečně i produkční přístup
k hudbě prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit

 byli schopni manipulovat, experimentovat a tvořivě pracovat s osvojeným hudebním materiálem - říkadly, rozpočitadly, dětskými popěvky,
lidovými a jinými písněmi, instrumentálními a hudebně pohybovými projevy, poslechovými skladbami a hudebními pojmy

 vytvářeli si komplex múzických aktivit s vazbami na výtvarnou, literární a literárně dramatickou výchovu

 rozvíjeli své emocionální, racionální a volní předpoklady, potřebu estetických zážitků a prožitků z hudby, umění a životní reality

Okruhy kmenového učiva

Vokální složka

Elementární dovednosti nutné k technicky správnému zpěvu (pěvecké dýchání, nasazení tónu, tvoření hlavového tónu, vyrovnávání vokálů, výslovnost, 

pěvecké dělení slov, frázování, hlasová hygiena).

Rozšiřování hlasového rozsahu - v propojení s intonačním a rytmickým výcvikem.

Jednohlas a částečně dvojhlas v durovém a mollovém tónorodu.

Melodizace textů, prvky vokální improvizace.
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Instrumentální složka

Základy hry na snadno ovladatelné hudební nástroje bicí i melodické v propojení s rytmickým výcvikem.

Hra nejjednodušších doprovodů.

Poslechová složka

Zvuk, tón, vlastnosti tónu.

Hudba vokální a instrumentální.

Hudební nástroje a lidské hlasy v základních typech hudebních sdružení při interpretaci hudby lidové, tzv. vážné a populární.

Epizody ze života vybraných skladatelů.

Základní výrazové prostředky hudby.

Hudebně pohybová složka

Vyjádření metrorytmického členění hudby ”hrou na tělo” a taktováním.

Pohybové vyjádření dvou- a tříčtvrťového taktu, rytmu, charakteru melodie a hudební nálady.

Základní poznatky o tempu, dynamice a taktu vyvozené ze znějící hudby.

Výtvarné umění
(výtvarné aktivity)

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
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 poznávali  okolní  svět  i  svůj  vnitřní  život  prostřednictvím výtvarných činností  a  kultivovali  své schopnosti  tento  svět  citlivě  vnímat,
prožívat, objevovat a chránit

 projevovali  zájem  o  dorozumívání  výtvarnými  prostředky,  chápali  význam  vlastního  výtvarného  projevu  jako  svébytného  prostředku
sebevýrazu, rozvíjeli svou fantazii, představivost, schopnost vcítění a obohatili své smyslové a duchovní aktivity

 rozvíjeli  své  tvořivé  myšlení,  schopnosti  analyzovat  náměty  a  jejich  významy,  nabízet  různé  varianty  řešení  a  samostatně  směřovat  k
odkrývání vztahů a souvislostí

 kultivovali svůj výtvarný projev, seznámili se se základními prvky výtvarného jazyka

 osvojili si základní výtvarné postupy a techniky, rozvíjeli své schopnosti využívat výrazových možností výtvarných materiálů, uvolnili svůj
výtvarný rukopis a byli schopni samostatně volit výtvarné prostředky

Okruhy kmenového učiva

Výtvarné poznávání přírody a světa vytvořeného člověkem

Smyslové vnímání a další motivační a prožitkové aktivity - výtvarné akce.

Vnímání, pozorování a subjektivní přepis skutečnosti, uplatnění jejích výrazových hodnot.

Asociační představy navozené známou skutečností, imaginace.

Různé tvárné postupy - např. zvětšování, volba detailů, zkoumání povrchů a jiné.

Výtvarné vyjadřování vztahů ve světě lidí

Různé způsoby vyjádření světa člověka, lidských příběhů a vztahů.

Promýšlení námětu, hledání jeho alternativních podob a obsahů.

Spontánní výtvarné přepisy pocitů a prožitků.

Výtvarná vyprávění, seriály či polyekranové kompozice, případné doplnění výtvarného projevu i projevem slovním.
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Setkávání s výtvarnou formou

Hry s výtvarnými materiály a nástroji, kombinování materiálů.

Poznávání řeči linií - výtvarný materiál, přítlak nástroje; síla, délka nebo směr linky; hustota a rytmus linií, textura.

Poznávání řeči barev - základní barevná škála, mísení barevných tónů; malý a velký barevný rozsah, barevné kontrasty, např. barev studených a
teplých, světlých a tmavých, čistých a lomených.

Poznávání řeči tvarů - organický a geometrický tvar.

Vztah tvarů v ploše i prostoru, variace jejich velikosti, plasticity, charakteru a uspořádání; základy modelace a prostorové iluze.

Seznámení se základy návrhových postupů, vztah formy a funkce.

Práce s písmeny, řazení volně tvořených písmen.

Práce s uměleckým dílem

Seznamování s výtvarnou kulturou, setkání s minulostí a přítomností.

Zprostředkování citových prožitků z kontaktů s uměleckým dílem.

Intuitivní hledání významu základních formotvorných prostředků ve výtvarném díle.

Využití motivace uměleckým dílem ve vlastních výtvarných činnostech žáka.

Vyjadřovací prostředky výtvarné výchovy
Kresba
Základní výtvarné dovednosti, tj. vedení linky, vrstvení linií, vznik šrafur, pokusy o stínování ploch a objemů.

Základní výtvarné techniky, tj. kresba tužkou a dřívkem, seznámení se stopou rudky a uhlu, kombinování kreslířských technik, kolorování, rozmývání.

Malba
Základní výtvarné dovednosti, tj. mísení barev, užití malířské nadsázky, intuitivní uplatnění barevných zákonitostí, spontánní malířské podání.
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Základní malířské techniky, tj. malba vodovými barvami, temperou a s různými malířskými nástroji, seznámení s technikou akvarelu a s malbou suchým a

olejovým pastelem; kombinování kreslířských a malířských postupů.

Modelování a prostorové vytváření
Základní výtvarné dovednosti, tj. uplatnění vlastností materiálů a jejich plastických hodnot prostřednictvím reliéfu nebo plastiky; zkoumání povrchů, 

vytváření textur, pozorování a modelace tvarů a objemů z více stran.

Základní výtvarné postupy, tj. modelování z hlíny, tvarování papíru a jiných tvárných materiálů, seznámení s konstruováním, kombinování různých postupů.

Kompozice nalezených přírodnin a předmětů - výtvarné objekty.

Grafika
Základní výtvarné dovednosti, tj. redukce barev na kontrast pozitivních a negativních linií a ploch, rozmnožování tiskem.

Základní výtvarné postupy podle uvážení učitele, tj. odkrývání voskového podkladu, gumotisk a protisk, otiskování barev a materiálů, tisk z šablon nebo z 

koláže, v příznivých podmínkách linoryt.

Soudobé výtvarné techniky
Seznámení s výtvarnými postupy - koláž, frotáž, asambláž  a jiné.

Uplatnění výtvarných akcí, podle místních podmínek i tvorba prostředí  a instalací.
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5. Oblast zdravého životního stylu

Tělesná výchova a sport
(pohybové a sportovní aktivity)

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 zvládli základní pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev a správné držení těla a za pomoci učitele usilovali o rozvoj zdravotně
orientované zdatnosti

 získali základní orientaci v otázkách vlivu pravidelného a přiměřeného pohybu na zdraví člověka a uměli poznatky a praktické pohybové
zkušenosti uplatnit v řízených i spontánních pohybových činnostech v denním pohybovém režimu

 projevovali zájem o pohybové činnosti, aktivně je vyhledávali a věděli, kde získají potřebné informace z oblasti tělovýchovy a sportu
 zvládli základní organizační, bezpečnostní a hygienické návyky pro zdravotně vhodné a bezpečné provádění pohybových aktivit ve známém

prostředí
 prožívali pohybové činnosti s radostí jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu ke sportu (zdraví, škole) a pro překonávání vlastních

aktuálních problémů
 pochopili význam vztahů a jednání v duchu fair play při pohybových činnostech a snažili se o jejich uplatnění i v jiných situacích

Okruhy kmenového učiva

Poznatky, specifické návyky a dovednosti

Základní  tělovýchovná terminologie,  povely,  smluvené signály (gesta,  znamení),  smluvená pravidla chování  v různých podmínkách tělesné
výchovy.
Poznatky  o  osvojovaných  pohybových  dovednostech,  kompenzačních  a  vyrovnávacích  cvičeních,  o  rozvoji  celkové  tělesné  zdatnosti,  o
záměrném zařazování jednotlivých činností do režimu dne.
Měření a zápis základních pohybových výkonů, zaměření další činnosti podle zjištěných výsledků (za pomoci  učitele).
Zásady hygieny a bezpečnosti při různých pohybových činnostech a v různém prostředí, záchrana a dopomoc, první pomoc.
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Pravidla  pohybových her a zjednodušených sportů, základy organizace pohybových činností  a soutěží,  příprava a úklid nářadí a náčiní.
Jednání v duchu fair play.
Aktuální informace o tělovýchově a sportu, především v regionu školy.
(Vše ve spojení s konkrétními osvojovanými pohybovými činnostmi.)

Pohybové činnosti zdravotně kondičního zaměření

Cvičení zaměřená na kompenzaci jednostranného zatížení organismu žáků v průběhu výuky a při činnostech v denním režimu.
Cvičení pro přípravu organismu k různé pohybové činnosti a k navození vhodného stavu po ukončení pohybové činnosti.
Pohybové činnosti pro rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti.
Specifická cvičení pro zpevňování a uvolňování těla a jeho částí, pro správné držení těla a jeho částí a pro odstranění svalové nerovnováhy.
Konkrétní účelově zaměřené sestavy cvičení využitelné v průběhu denního režimu.
Základní testy svalové nerovnováhy a tělesné zdatnosti a jejich využití v běžném životě pro ověření vlastního zlepšení. 
(Vše ve spojení s konkrétním pohybovým režimem ve škole i mimo školu.)

Pohybové činnosti jednotlivých tematických oblastí

Gymnastika
Kultivace pohybového projevu v gymnastických cvičeních. 
Základní pohybové činnosti z akrobacie, přeskoků, cvičení na hrazdě po čelo a na kladině - především dívky.

Kondiční a koordinační gymnastické činnosti s hudbou, tanec
Základy estetického držení těla a pohybu s rytmickým doprovodem nebo hudebním doprovodem. 
Pohyb s náčiním, taneční hry, tvořivé vyjádření rytmu a hudby pohybem.
Alespoň jeden lidový tanec v každém ročníku.

Atletika
Sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky (do výšky při odpovídajících podmínkách), hod míčkem. 

Pohybové hry
Pohybové hry pro osvojení techniky pohybových dovedností a ovládání náčiní.
Pohybové hry pro rozvoj kondičních a koordinačních složek pohybu v osvojovaných dovednostech.
Pohybové hry napodobivé, pro rozvoj tvořivosti, pohybové představivosti a pro soulad pohybu s rytmickým a hudebním doprovodem.
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Sportovní hry
Manipulace s míčem, průpravné hry.
Miniformy sportovních her (základní herní kombinace a základní herní činnosti jednotlivě uplatněné v utkání).

Kmenové  učivo  následujících  sezónních  sportů  se  stává aktuální  při  vhodných podmínkách  a  při  jejich  zařazení  do vzdělávacího
programu školy.

Turistika a pobyt v přírodě
Pohyb v přírodním prostředí, aplikace základních pohybových činností v přírodním prostředí, ochrana přírody při sportu.
Základní technické dovednosti spojené s přesunem po trase, s tábořením a pobytem v přírodě. Aplikace poznatků a dovedností z jiných předmětů
v přírodním prostředí.
Uplatnění poznatků z dopravního chování při přesunech na komunikacích a v dopravních prostředcích.

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, orientace ve vodě, splývání, dýchání do vody, 1 plavecký způsob (výběr prsa, kraul, znak).

Lyžování
Adaptace na zimní horské prostředí a lyžařskou výstroj a výzbroj.  Základní  lokomoce (na běžeckých lyžích),  změny směru jízdy, brzdění,
zastavení.
Pohyb v nenáročném a přehledném terénu na běžeckých a sjezdových lyžích (v podmínkách odpovídajících konkrétní úrovni žáků).

Bruslení
Adaptace na činnosti na ledě, bruslařskou výzbroj a výstroj.
Základní lokomoce, rozvoj rovnováhy, jízda vpřed, zatáčení, brzdění, zastavení.
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Výchova ke zdraví

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 chápali zdraví ve všech jeho aspektech (složka fyzická, psychická, sociální, pocity zdravého člověka)

 osvojili si základní praktické dovednosti a způsoby chování související s péčí o zdraví, celkový vzhled a kondici

 dokázali rozpoznávat nebezpečí ohrožující zdraví a osvojili si způsoby bezpečného chování v různých, i krizových, situacích a při komunikaci
s neznámými lidmi

 uvědomovali si odpovědnost za své chování (svým chováním neohrožovali zdraví své a druhých)

 chápali význam zásad tělesné a duševní hygieny pro zdraví a získali dovednosti potřebné pro jejich naplňování (dodržování)

 osvojili si potřebné vědomosti o návykových látkách a jejich účincích na zdraví, získávali schopnost odolávat tlaku rizikových vrstevníků a
osob nabízejících drogu a v případě ohrožení uměli vyhledat pomoc

 získali základní poznatky o jednotlivých částech lidského těla, včetně reprodukčních orgánů, o anatomicko-fyziologických a psychosociálních
aspektech lidské sexuality

 vytvářeli si etické postoje k sexualitě a dokázali se vyvarovat rizikovým formám sexuálního chování 

 orientovali se v problematice zdravé výživy a získali vědomosti pro vytváření správných stravovacích návyků

 osvojili si základní pravidla společenského chování při stolování

 chápali význam rodiny a domova jako prvních horizontů života, které mají své specifické uspořádání, své obyvatele a které určují životní styl
rodiny

 získávali schopnosti komunikace, sebeuvědomování a sebepoznávání, které budou přispívat k jejich osobnímu rozvoji, k naplňování jejich
role v rodině a upevňování rodinného soužití
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Okruhy kmenového učiva

Rodina, domov a rozvoj osobnosti

Rodina, domov, vztahy mezi členy rodiny založené na lásce, spolupráci, vzájemné úctě a toleranci. Typy rodin. Způsoby komunikace v rodině,
rodinné klima.
Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti. Sebepoznávání, sebereflexe, sebeúcta, zdravé projevy sebevědomí, empatie a pomoc druhým.
Funkce rodiny, rodina jako nositel etických zásad. Tradice a svátky v rodině. Pravidla společenského chování.
Vliv prostředí na zdraví jedince. Péče o prostředí domova a jeho okolí, estetické cítění. Podíl členů rodiny na provozu domácnosti. Zdravotní a
sociální sféra pomoci rodinám.

Základy duševní a tělesné hygieny, režim dne

Zdraví  a  jeho ochrana.  Lékařská  péče  (preventivní,  léčebná).  Nemoci,  jejich  příznaky,  cesty přenosu,  prevence  infekčních  chorob,  péče  o
nemocného. Léky, léčivé rostliny, domácí lékárnička. Tělesně a smyslově postižení lidé mezi námi.
Základní hygienické návyky a péče o celkový vzhled (hygiena těla a oděvu), intimní hygiena dívek a chlapců.
Režim dne jednotlivých členů rodiny. Biorytmy. Pracovní den školáka.  Denní stravovací režim, duševní hygiena, aktivní pohyb, otužování,
aktivní formy využívání volného času. Zdravotní rizika spojená se vstupem masmédií, videotechniky a PC do života dětí.

Zdravá výživa

Vliv způsobu stravování na zdraví. Základní složky potravy a jejich význam pro organismus (bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, nerostné
látky,  voda).  Energetická  potřeba  organismu.  Výběr,  nákup  a  skladování  poživatin  s  ohledem  na  jejich  hygienickou  jakost.  Poživatiny  s
negativním vlivem na zdraví. Preferování ovoce, zeleniny, obilovin ve svém jídelníčku, omezování sladkostí.
Zásady hygieny,  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  přípravě  pokrmů.  Rodinný stůl,  způsoby podávání  stravy,  kultura  stolování.  Reklama a
výživová doporučení odborníků.

Prevence zneužívání návykových látek

Přírodní látky léčivé a toxické. Návykové látky (tabák, alkohol, chemické čisticí prostředky, další drogy) a jejich negativní účinky na zdraví.
Zdravotní  rizika  užívání  léků bez  doporučení  lékaře  a  bez  vědomí rodičů.  Návykové látky  a  bezpečnost  v  dopravě.  Chemické  prostředky
používané v domácnosti a bezpečná manipulace s nimi.
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Nácvik způsobů odmítání tabáku, alkoholu a jiných drog. Odolávání tlaku vrstevníků. Odborná pomoc při problémech s návykovými látkami
(krizová centra, linky důvěry).

Základy sexuální výchovy

Rodina, partnerské soužití, projevy citu a lásky, manželství, rodičovství, etické a právní normy.
Komunikace s dospělými a vrstevníky. Přátelství, kamarádství, kulturní slovník.
Rozdílnost pohlaví. Vztahy k druhému pohlaví, zamilovanost, láska, úcta, ohleduplnost.
Ochrana před sexuálním a jiným zneužíváním dětí (blízký a cizí člověk, důvěra k rodičům, učiteli, týrání dětí, linky důvěry, krizová centra).
Lidské tělo, jeho části. Rozdíly mezi mužem a ženou, anatomicko-fyziologické a psychosociální změny v pubertě. Základy lidské reprodukce
(vznik a vývoj jedince před a po narození). Plánované rodičovství, početí, těhotenství, porod, novorozenec, kojení.
Rizika pohlavně přenosných chorob, včetně HIV/AIDS.

Osobní bezpečí

Bezpečné chování v různých prostředcích a v sociálním kontaktu s vrstevníky, v krizových situacích. Odpovědnost za bezpečí své i druhých.
Základní úkony předlékařské první pomoci.
Pravidla bezpečného chování v dopravním provozu.
Nebezpečí při komunikaci s neznámými lidmi. Nácvik způsobů chování v různých krizových situacích. Kontakty v případě nebezpečí, způsoby
tísňového volání, dětská krizová centra, linky důvěry.
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6. Oblast pracovních činností a technologií

Specifické cíle

Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 seznámili se s používáním jednoduchých nástrojů a základních materiálů, se základními technologickými postupy při činnostech technických,
pěstitelských a v domácnosti 

 osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 osvojili si základní praktické dovednosti, získali racionální a tvůrčí přístupu k práci a k jejímu efektivnímu vykonávání

 chápali nutnost konat práci pečlivě, přesně, bezpečně, hospodárně, svědomitě, zodpovědně, s ohledem na ochranu životního prostředí

 rozvinuli svou představivost, tvořivost a jemnou motoriku

 vytvářeli si pozitivní postoje k práci, uvědomovali si hodnotu lidské práce a jejích výsledků a  nutnost spolupráce

Okruhy kmenového učiva

Práce s materiály

Základní  pracovní  dovednosti  včetně  manipulace  s  nástroji  a  nářadím  při  práci  s  drobným  přírodním  materiálem,  papírem,  dřevem,
modelovacími materiály, textilními materiály a plasty.
Poznávání vlastností  používaných materiálů pomocí pozorování, experimentování a dalších metod, porovnávání vlastností,  výběr správných
nástrojů a materiálu pro zvolený námět.
Zásady bezpečné práce.

Práce montážní a demontážní

Sestavování jednoduchých statických i pohyblivých modelů ze stavebnic podle předlohy i z představy.
Spojování součástek různými způsoby, používání různých nástrojů.
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Sestavování modelů s použitím převodů. 

Jízdní kolo 

Části jízdního kola, povinné vybavení, zásady péče o jízdní kolo.

Pěstitelství

Agroekologické požadavky na pěstování rostlin. Příprava půdy, výsev a výsadba, životní podmínky pro pěstování rostlin, rozmnožování rostlin,
sklizeň, skladování. Praktické pěstitelské činnosti a dovednosti.
Poznávání, pěstování a rozmnožování vybraných druhů kulturních rostlin. Pokusy a pozorování.
Ochrana rostlin a půdy. Poznávání běžných škůdců a plevelů. 

Standardy Český 
jazyk a literatura

Standardy Anglický 
jazyk

Standardy Anglický 
jazyk 2

Standardy 
Matematika
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7.2     OBLAST EVVO – VYUŽITÍ PARKU ŠKOLY K VÝUCE

V   oblasti EVVO jsme chtěli  především využít  významnou přednost a příležitost  naší školy v podobě jejího umístění v těsné

blízkosti rozlehlého parku. Pro inovaci ŠVP jsme se rozhodli najít a navrhnout aktivity, které povedou k maximálnímu využití parku,

který přiléhá ke škole, ve výuce. Účelem bylo dostat žáky i při výuce předmětů jako jsou Český jazyk a literatura, Matematika, Cizí

jazyk atd. do přírody. Tím dojde k účelnému propojení vzdělávacích cílů (výstupů) mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Věříme, že

tím budeme žákům poskytovat vzdělávání obohacené o mnoho souvislostí, které by jinak nebyly propojeny. Provedli jsme zmapování

přírodního okolí školy a začali navrhovat aktivity, které bude možné v rámci výuky některých předmětů realizovat v přírodním okolí

školy a tím provázat EVVO s většinou vyučovacích předmětů. Návaznost na průřezové téma EVVO dle RVP - Ekosystémy, Les, Vztah

člověka k prostředí, Naše obec. Ekosystémy - kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po

dnešek). Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Návrh možných aktivit je obsahem přiložené tabulky, která je přílohou tohoto

textu.  Do  budoucna  se  nabízí  možnost  rozšiřování  nabídky  různých  aktivit,  které  mohou  být  realizovány  při  výuce  jednotlivých

předmětů v přírodním prostředí v blízkosti školy – v parku školy.

Návrh aktivit
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