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1. Identifikační údaje 
 

 

1.1 Název ŠVP 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrabová 

 

 

1.2 Údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk,  

příspěvková organizace 

 

Adresa školy:  Hrabová 52, 789 01 Zábřeh 

 

Jméno ředitele: Jana Vondálová 

 

Kontakty:  tel.: 583 449 138 

e-mail: skola.hrabova@atlas.cz 

 

        

 

1.3 Zřizovatel  

 

Název:   Obec Hrabová 

 

Adresa:  Obec Hrabová, 789 01 Zábřeh 

 

Kontakty:  tel.: 583 449 028 

            e-mail: obec@hrabova.cz 

 

 

Platnost dokumentu od:  1. 9. 2017 

 

Podpis ředitele:  ________________________  

 

 

 

Razítko školy:    

 

 

 

1.4. Motivační název  

 

Životem se učíme, školou žijeme! 

  

 

 

 

mailto:skola.hrabova@atlas.cz
mailto:obec@hrabova.cz
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1.5. Další údaje 

 

IČO:              75 02 94 05 

 

IZO ZŠ:       102 668 426    

 

RED-IZO:      600 148 009 

 

Č. j.:  ŠH 174/2017 

 

 

2. Charakteristika školy 
 

 

2.1 Úplnost a velikost školy 

  

Základní vzdělávání poskytuje málotřídní základní škola s 1. - 5. postupným ročníkem, která 

úzce navazuje na předškolní vzdělávání v naší mateřské škole. Základní škola je trojtřídní 

s kapacitou 60 žáků, mateřská škola je škola jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Obě školy se 

nacházejí v oddělených budovách asi 100 m vzdálených, součástmi jsou školní družina 

a školní jídelna – výdejna v budově ZŠ a školní jídelna v budově MŠ. 

 

 

2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

 

Základní škola je umístěna v centru obce, mimo hlavní tah, nedaleko autobusové zastávky. 

Jedná se o historickou budovu po celkové rekonstrukci a s moderním vybavením.  

  

Budova školy je dvoupodlažní. Přízemí je určeno převážně k odpočinku a relaxaci. Vzhledem 

k rostoucímu počtu žáků jsou prostory školní družiny v dopoledních hodinách určeny pro 

výuku, v době mimo vyučování jsou opět využity k volnočasovým aktivitám. V přízemí je 

i výdejna stravy a jídelna, ve které probíhá díky dostatečnému prostoru výuka VV a PČ 

a konají se zde i slavnostní akce školy. Vybavení prvního podlaží doplňují prostory šaten, 

WC, sprchy a kabinetu. Druhé podlaží je uspořádáno více pracovně, k výuce jsou zde 

dopoledne určeny dvě kmenové učebny (jedna z nich s ICT vybavením), které jsou 

v odpoledních hodinách k dispozici ŠD či individuální práci s dětmi.  Je zde také umístěna 

ředitelna, klubovna, kabinet učebnic a školních pomůcek, WC.  

 

Usilujeme nejen o výborné materiální vybavení, ale také o to, aby bylo možné co nejvíce 

místností používat dle různého zaměření pro různé skupiny žáků. 

 

Horní chodba je místem určeným k relaxaci o přestávkách (pingpongový stůl) či ke skupinové 

práci ve vyučování (koberec). Ve třídách jsou polohovací lavice a koberce pro relaxaci 

a skupinovou práci. V ICT učebně jsou k dispozici počítače, tiskárna a multifunkční zařízení, 

v obou učebnách jsou interaktivní tabule a děti mají k dispozici také notebooky a tablety. 

V celé budově je umožněno připojení k internetu a do školní sítě. Zcela jiné prostředí nabízí 

klubovna, která umožňuje společné setkávání dětí (skupinová práce, schůzky Ekotýmu) či 

setkávání dospělých (porady, práce na projektech, návštěvy rodičů, atd.) Hračky a hry jsou 

umístěny převážně v herně ŠD, ale její další vybavení plně odpovídá i nárokům probíhající 

výuky. 
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Sportovní činnosti probíhají v tělocvičně místní sokolovny, a na fotbalovém hřišti. 

Zpestřením výuky a zájmové činnosti ŠD je pobyt v lese, na zahradě MŠ či na dětském hřišti. 

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor tvoří tři kvalifikované učitelky 1. stupně a dvě kvalifikované vychovatelky 

školní družiny. Dlouhodobě využíváme i funkce pedagogického asistenta. Jedná se o kolektiv 

stálý, s vynikajícími pracovními vztahy a vysokou mírou tvořivosti a pracovního nasazení. 

Pro dobrý chod školy považujeme za důležitou úzkou spolupráci pedagogických i provozních 

zaměstnanců ZŠ a MŠ.  

 

 

2.4 Dlouhodobé projekty 

  

Součástí školní práce je i projektová výuka zaměřená na různá témata (environmentální 

výchova, sexuální výchova, výchova ke zdraví, prevence patologických jevů atd.). Osvědčila 

se též spolupráce s okolními školami při pořádání kulturních a sportovních akcí. Dlouhodobé 

zapojení do mezinárodního projektu Ekoškola vyplývá z profilace školy mj. na 

environmentální výchovu. V letech 2011 – 2013 byla škola zapojena do projektu EU peníze 

do škol, v roce 2015 v rámci Výzvy 56 do projektu Šablony ZŠ Hrabová. V roce 2016 do 

projektu Šablony I. – Moderní formy výuky na ZŠ a MŠ Hrabová. Škola je také zapojena do 

projektu Českého olympijského výboru Sazka olympijský víceboj. Jedná se o projekt na 

podporu sportu a zdravého životního stylu. 

 

 

2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými 

zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) 

  

Pro perspektivní chod školy je nezbytná spolupráce s ostatními partnery. Na mysli máme 

především rodiče žáků, jejichž názory mají ve škole velkou váhu a jimž je škola kdykoli 

otevřená. Kromě informačních rodičovských schůzek probíhá setkání s rodiči i formou 

konzultací učitel-rodič-dítě.  

 

K 1. 9. 2005 byla zřízena školská rada, která zprostředkovává komunikaci a spolupráci mezi 

školou, rodiči a zřizovatelem. 

 

Vzhledem k naší péči o děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané úzce 

spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními. 

 

Při realizaci některých projektů oslovujeme některé regionální partnery (např. Policie ČR, 

lékaře, HZS, knihovny a informační centra, domy dětí a ekologická střediska, místní složky a 

firmy atd.) 

 

2.6. Charakteristika žáků 

 

Naši školu navštěvují z velké části děti místní, vstříc vycházíme i žákům dojíždějícím.  

Inkluzivní vzdělávání je v naší škole běžnou praxí a nyní nachází oporu v novele školského 

zákona č. 82/2015 Sb. a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Znamená to, že jsme připraveni vzdělávat 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Dle zpětné vazby z vyšších 
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stupňů škol včetně nižších gymnázií víme, že „absolventi“ naší školy jsou děti s vysokou 

mírou samostatnosti a schopnosti spolupráce. Umožňujeme také vzdělávání žáků dle § 41 

školského zákona, tzn. žáků v individuálním vzdělávání. 

 

 

3. Charakteristika ŠVP 
 

 

3.1 Zaměření školy  

 

 klademe důraz na rodinné prostředí ve škole, ve kterém je partnerský vztah mezi dětmi 

a dospělými 

 

 učíme děti otevřené komunikaci a účinnému řešení problémů 

 

 vedeme děti ke spolupráci, k samostatnosti a k sebeúctě 

 

 v projektech a volnočasových aktivitách se zaměřujeme na osobnostně sociální 

(etickou) a ekologickou výchovu (je důležité znát sám sebe i své prostředí) 

 

 výuka cizímu jazyku a práce na počítači je dětem předkládána jako nezbytná životní 

dovednost 

 

 klademe důraz na sport a zdravý životní styl 

 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit si strategie učení (vím jak se učit), 

motivovat pro celoživotní učení (učení je fajn) 

 

 svou výchovnou a vzdělávací činnost plánujeme, informujeme o ní děti a vedeme je ke 

sledování plnění vytýčených cílů a svého pokroku 

 

 používáme tradiční i alternativní metody vedoucí k osvojení učiva 

 

 nabízíme různorodé zdroje informací a učíme děti s nimi pracovat 

 

 pomáháme dětem vytvořit systém domácí přípravy a hodnotit její efektivitu 

 

 vedeme děti k praktickému ověřování získaných vědomostí a hledání souvislostí 

 

 poskytujeme žákům zpětnou vazbu a vedeme je k sebehodnocení 

 

 vedeme je k samostatnému organizování některých akcí (projektů)
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Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů (proč to tak je?) 

 

 ve školním i mimoškolním životě vedeme děti k samostatnosti 

 

 motivujeme děti k zvládnutí problémů řešením analogických situací v komunitním 

kruhu 

 

 umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady – podněcujeme jejich 

tvořivost 

 

 důraz klademe na práci s textem, knihou a internetem (přiměřeně věku) 

 

 umožňujeme dětem nalézt více řešení formou diskuse, pokusů, aj. a obhájit je 

 

 poskytujeme dětem zpětnou vazbu 

 

 vytváříme příležitosti pro praktické ověření řešení daného problému 

 

 předkládáme dětem reálné či modelové problémové situace a úlohy a vedeme je 

k uvážlivým rozhodnutím 

 

 

Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci  

(dorozumíme se) 

 

 vytváříme bezpečné prostředí a dostatečný prostor pro vyjádření vlastních myšlenek 

dětí i dospělých (příznivé klima školy) 

 

 vedeme děti ke kultivovanému projevu vlastním příkladem 

 

 rozvíjíme u dětí estetické cítění kontaktem s různými druhy umění 

 

 učíme děti pozorně si naslouchat, vhodně reagovat a argumentovat ve školním 

i mimoškolním životě 

 

 vštěpujeme dětem pravidla slušného chování 

 

 seznamujeme děti s různými typy komunikačních prostředků a pomáháme jim význam 

sdělení pochopit 

 

 seznamujeme děti s IT a podporujeme je v účinné komunikaci s okolním světem 

 

 k vytváření komunikativních kompetencí používáme zejména metod komunitního 

kruhu, práce ve dvojicích a ve skupinách
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Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat 

a respektovat práci vlastní i druhých (žijeme a učíme se spolu) 

 

 zařazujeme kooperativní metody, učíme děti přijmout roli ve skupině 

 

 umožňujeme dětem vytvářet svá pravidla 

 

 důraz klademe na partnerský přístup k dětem a dobré klima školy  

 

 poskytováním zpětné vazby umožňujeme dětem vytvářet si pozitivní představu  

o sobě samém  

 

 učíme děti prosazovat odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy  

 

 vedeme děti k ohleduplnosti a úctě při jednání s ostatními lidmi  

 

 

Kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící své povinnosti (vím, co smím a co musím) 

 

 vedeme děti k respektování pravidel, která si samy vytvořily a tím k hlubšímu 

pochopení společenských norem  

 

 vlastním individuálním přístupem k dětem jim pomáháme pochopit odlišnosti jiných 

 

 nabízíme dětem takové prožitky, které je učí odmítat útlak a postavit se násilí 

 

 seznamujeme děti s možnými krizovými situacemi, provádíme nácvik správného 

chování v těchto situacích 

 

 umožňujeme dětem poznávání tradic pokud možno vlastními prožitky 

 

 nabízíme příležitosti k aktivnímu zapojení do sportovních a kulturních akcí 

 

 

Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti, vědomosti a 

dovednosti potřebné pro budoucí povolání (přemýšlím o tom, čím budu) 

 

 vytváříme příležitosti k používání různých materiálů a nástrojů a vedeme k dodržování 

určených pravidel 

 

 preferujeme samostatnou práci s důrazem na kvalitu a hodnotu práce jako takové 

 

 zapojujeme žáky do spoluvytváření životního prostředí školy 

 

 vybízíme žáky k sebehodnocení a k poznání vlastních možností a schopností 
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 předkládáme dětem různé činnosti a prožitky v rámci vyučování i mimo něj 

a podněcujeme tak zájem o určité profese 

 

 vlastním příkladem motivujeme děti k celoživotnímu vzdělávání 

  

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona č. 

82/2015 a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Dítěti ohroženému školním neúspěchem poskytujeme podpůrná opatření 1. stupně, která jsou 

zpracovaná do Plánu pedagogické podpory (PLPP). Jedná se o minimální úpravu metod, 

organizace a hodnocení vzdělávání, která je prováděna v úzké spolupráci se zákonnými 

zástupci dítěte. 

 

Účinnost tohoto opatření vyhodnocujeme nejdéle po třech měsících opět v součinnosti 

s rodinou dítěte. Pokud dojdeme k závěru, že tato opatření byla neúčinná, doporučíme žákovi 

využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

žáka ihned a do 30 dnů je vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Ředitelka školy po 

podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu 

zákonného zástupce žáka zaznamená informace do školní matriky. 

 

Výstupy minimální doporučené úrovně dle RVP ZV využíváme v případě podpůrných 

opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením a podrobně se popíší 

v IVP (viz. Vyhláška č. 27/2016 Sb.) Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze 

s využitím podpůrných opatření případně překročit. 

 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 

možné přizpůsobit i výběr učiva.  

 

Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy 

nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe 

vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a 

výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č.27/2016 

Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části 

nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace 

vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.  

 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je 

možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit 

vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným 

vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, 

pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných podle zákona č. 82/2015 

a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a ve 

spolupráci se školským poradenským zařízením. 
 

Při sestavování IVP mimořádně nadaného žáka spolupracuje třídní učitel s rodiči a vychází 

z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení.  

 

Ředitelka školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Ředitel školy po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka zaznamená informace do školní 

matriky. 

 

3.5 Zabezpečení výuky žáků v individuálním vzdělávání  

 

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitelka školy poté, co byl žák přijat 

k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

Ředitelka školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro 

individuální vzdělávání, jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, 

zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka, osoba, která bude žáka vzdělávat, 

získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a jsou zajištěny vhodné učebnice 

a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

 

Vzdělavatelé žáků v individuálním vzdělávání mohou dle vlastního uvážení a v zájmu 

vzdělávaných žáků přesunout některé učivo a plnit některé školní výstupy v jiném časovém 

sledu, než je uvedeno v tomto ŠVP, podmínkou je splnění všech výstupů na konci 5. ročníku 

 

3.6 Začlenění průřezových témat 

 

Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, 

vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány 

– viz tabulka Průřezová témata. 

 

 

4. Učební plán 
 

4.1 Tabulace učebního plánu 
 

Výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; 

celkové počty hodin v jednotlivých ročnících – viz tabulka Učební plán. 
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Základní vyučovací jednotkou nemusí být vždy vyučovací hodina (45min.) Je možné délku 

vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků a učitelů. Povinností učitelů je dodržet 

umístění jednotlivých předmětů v rozvrhu. U vyučovacích předmětů Prvouka, Vlastivěda, 

Přírodověda, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti může učitel hodiny 

slučovat podle potřeby. I při integraci předmětů, při projektech, apod. musí však dodržet 

časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce. 

  

V učebním plánu školy jsme využili 16 disponibilních hodin.  

 

Český jazyk   - 7 hod 

Anglický jazyk   - 1 hod 

Matematika  - 2 hod 

Informatika  - 1 hod  

Prvouka  - 1 hod 

Přírodověda  - 1 hod 

Vlastivěda  - 1 hod 

Tělesná výchova - 2 hod 

 

Nejvíce disponibilních hodin je zařazeno do předmětu Český jazyk. V případě doporučení 

školského poradenského zařízení budou v těchto hodinách vyučovány předměty speciálně 

pedagogické péče. V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí 

v případě podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním 

postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě 

minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než 

očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.  

Anglický jazyk je na naší škole jediným zástupcem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Je zařazen 

do učebního plánu již ve 2. ročníku s 1 hodinovou dotací. Od třetího ročníku se již standardně 

učí 3 hodiny týdně. Výtvarná výchova byla posílena v 1. a 2. ročníku o 1 vyučovací hodinu. 

Vyučovací předmět IT je v rozvrhu hodin zařazen od 2. ročníku 1krát za 14 dní po 1 

vyučovací hodině, která se bude pravidelně střídat s 1 vyučovací hodinou TV. V rámci 

povinného plaveckého výcviku je rozvrh hodin upraven. 

 

 

5. Učební osnovy 
 

Český jazyk  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět český jazyk je obsahově členěn do tří složek: Komunikační a slohová výchova, 

jazyková výchova a literární výchova. Je vyučován v 1. - 5. postupném ročníku v celkové 

dotaci 40 hodin (1. ročník – 9 hod., 2. ročník – 8 hod., 3. ročník – 9 hod., 4. ročník – 7 hod., 5. 

ročník – 7 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Na tento předmět klademe velký důraz, proto využíváme i 7 

disponibilních hodin. Vzdělávání v tomto předmětu se zaměřuje na zvládnutí základních 

jazykových jevů pro dorozumívání v ústní a písemné podobě, dále na osvojování a rozvíjení 

čtenářských schopností a ke schopnosti využívat různé zdroje informací.  
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Předmět je úzce spjat s vyučovacími předměty HV, PRV, PŘ, VL, M, VV, TV a jsou v něm 

realizována tato průřezová témata  OSV, EV, MDV, MKV. V tomto předmětu rozvíjíme 

všechny klíčové kompetence, tím, že uplatňujeme vzdělávací strategie naší školy. Pro výuku 

předmětu Český jazyk používáme také následující vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 

- seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným 

učivem 

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k vlastnímu ústnímu i písemnému projevu 

- rozvíjíme u žáků schopnost využívat osvojené jazykové dovednosti k vzdělávání v jiných 

oblastech 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy 

- rozvíjíme u žáků schopnost nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pochopení a správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraného učiva 

- pomocí literárního i mluvnického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků 

- vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků 

 

Kompetence sociální a personální 

- vytváříme podmínky k diskusi v malých skupinkách i v rámci celé třídy 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlujeme jim jeho význam 

- podporujeme u žáků potřebu literárního projevu, recitace, četby 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Anglický jazyk je postupně obsahově členěn do těchto složek: Psaní, Mluvení, Čtení 

a Poslech s porozuměním. Je vyučován v 2. - 5. postupném ročníku v celkové dotaci 10 hodin 

(2. ročník – 1 hod., 3. ročník – 3 hod., 4. ročník – 3 hod., 5. ročník – 3 hod.).  

 



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

12 
 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Je využito 1 disponibilní hodiny. Vzdělávání v tomto předmětu se 

zaměřuje na komunikační dovednosti v cizím jazyce, motivaci pro další vzdělávání a na 

vytvoření pevných základů jazykových znalostí.  

 

Předmět je úzce spjat s  vyučovacími předměty PRV, ČJ, IT a jsou v něm realizována tato 

průřezová témata MKV, VMEG. V tomto předmětu rozvíjíme všechny klíčové kompetence, 

tím, že uplatňujeme vzdělávací strategie naší školy. Pro výuku předmětu Anglický jazyk 

používáme také následující vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

- pomáháme žákům nalézt vhodný způsob osvojení si slovní zásoby v ústní i písemné formě 

- seznamujeme žáky s jazykovými jevy na základě probíraných témat 

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k vlastnímu ústnímu i písemnému projevu 

- rozvíjíme u žáků schopnost využívat osvojené jazykové dovednosti k vzdělávání v jiných 

oblastech 

- předkládáme cizí jazyk jako další zdroj informací 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy 

- rozvíjíme u žáků schopnost nalézat chyby v textu a považovat je za nedílnou součást 

komunikace 

- umožňujeme žákům řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikace v cizím jazyce pro další studium  

      i praktický život 

- rozvíjíme u žáků schopnost překonat ostych při anglické komunikaci s cizím člověkem 

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných  

- vedeme žáky k jednoduché formulaci vlastních myšlenek 

 

Kompetence sociální a personální 

- vytváříme podmínky pro práci v malých skupinkách  

- rozvíjíme u žáků schopnost vyžádat a poskytnou pomoc či radu v cizím jazyce 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky se zvyky v anglicky mluvících zemích a porovnáváme je se zvyky 

našimi 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem 

- předkládáme práci s internetem a počítačem jako jednu z nejběžnějších možností využití 

anglického jazyka 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  
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Matematika  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

  

Předmět Matematika zahrnuje tyto okruhy: Čísla a početní operace, Závislosti a vztahy, 

Geometrie v rovině a prostoru, Nestandartní aplikační úlohy a problémy.  

 

Je vyučován v 1. - 5. postupném ročníku v celkové dotaci 22 hodin (1. ročník – 4 hod., 

2. ročník – 4 hod., 3. ročník – 4 hod., 4. ročník – 5 hod., 5. ročník – 5 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Pro tento předmět využíváme 2 disponibilních hodin. Vzdělávání zde 

zaměřuje na bezpečné zvládnutí základních početních operací v oboru přirozených čísel, 

rozvoj úsudku a logického myšlení. Od roku 2013 je matematika vyučována metodou prof. 

Hejného. 

 

Do tohoto předmětu nejsou začleněna průřezová témata, ale je úzce spjat s těmito předměty 

PRV, ČJ, AJ, VL, PŘ,PČ, VV.  

 

Ve výuce Matematiky uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k osvojení matematických termínů, symbolů a znaků 

- pěstujeme u žáků schopnost vyhledávat v zadání slovních a logických úloh důležité údaje 

- klademe důraz na přiměřenou míru drilu jako způsobu získávání některých 

matematických dovedností 

- učíme děti vnímat chybu jako nástroj k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme děti k chápání významu kontroly dosažených výsledků 

- vybízíme žáky k experimentu, hledání různých řešení, jednotlivě i v týmu 

- zprostředkováváme dětem informace, které jsou potřebné k dosažení cíle 

 

Kompetence komunikativní 

- pomáháme žákům vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a obhajovat je 

- vedeme žáky ke spolupráci při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici či malé 

skupině 

 

Kompetence sociální a personální 

- prostřednictvím přiměřeně náročných úloh umožňujeme žákům dosahovat pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

- stanovujeme společně s dětmi pravidla pro samostatnou práci i práci ve skupině a vedeme 

k jejich dodržování 

 

Kompetence občanské 

- vedeme děti k poskytování pomoci spolužákům dle svých schopností 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k péči o rýsovací a další potřeby z hlediska jejich funkčnosti 
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- vybízíme žáky ke stanovení kritérií pro hodnocení vlastní práce 

- dohlížíme na dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

Prvouka  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

  

Předmět Prvouka zahrnuje tyto okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 

Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.  

 

Je vyučován v 1. - 3. postupném ročníku v celkové dotaci 7 hodin (1. ročník – 2 hod., 

2. ročník – 2 hod., 3. ročník – 3 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Zařazena je 1 disponibilní hodina. Vzdělávání v tomto předmětu se na 

základě vlastního prožitku zaměřuje na propojení vzdělávací oblasti s reálným životem a 

s praktickou zkušeností žáků s cílem osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a 

rozhodování.            

  

Do tohoto předmětu jsou začleněna tato průřezová témata OSV, MKV, VDO, EV a je úzce 

spjat s těmito předměty TV, HV, M, PČ. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto 

vyučovacího předmětu a ten je rovněž námětem pro projekt sexuální výchovy.  

 

Ve výuce předmětu Prvouce uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací 

- umožňujeme žákům samostatné pozorování a porovnávání získaných výsledků 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání 

- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit svoje učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učíme je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- v modelových situacích seznamujeme žáky s různými způsoby řešení problému 

- umožňujeme žákům ověřování správnosti řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory 

na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

 

Kompetence sociální a personální 
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- individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat a tolerovat sociální, osobnostní aj. rozdíly mezi lidmi 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování názoru druhých lidí 

- seznamujeme žáky se základními vztahy v různých ekosystémech a s nimi souvisejícími 

environmentálními problémy 

 

Kompetence pracovní 

- seznamujeme žáky s vlastnostmi některých látek 

- pěstujeme u žáků schopnost pracovat podle návodu, ale také schopnost najít vlastní postup 

- poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme žáky k jejich 

eliminaci 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

Přírodověda  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

  

Předmět Přírodověda zahrnuje tyto okruhy:  Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Je 

vyučován ve  4. a 5. postupném ročníku v celkové dotaci 4 hodiny (4. ročník – 2 hod., 

5. ročník – 2 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Zařazena je 1 disponibilní hodina. Vzdělávání v tomto předmětu je 

zaměřeno na praktické poznávání okolní krajiny, ochranu přírody a vnímání zdraví jako 

nejcennější životní hodnoty.   

 

Do předmětu jsou začleněna tato průřezová témata MDV, MKV, EV a je úzce spjat s těmito 

předměty AJ, M, IT. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto vyučovacího předmětu a ten 

je rovněž námětem pro projekt sexuální výchovy.  

 

Ve výuce předmětu Přírodověda uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a 

systematizaci 

- umožňujeme žákům samostatné pozorování a porovnávání získaných výsledků 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání 

- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit svoje učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učíme je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

16 
 

- v modelových situacích seznamujeme žáky s různými způsoby řešení problému 

- umožňujeme žákům ověřování správnosti řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory 

na lidskou společnost a přírodní jevy  

 

Kompetence sociální a personální 

- individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat a tolerovat sociální, osobnostní aj. rozdíly mezi lidmi 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování názoru druhých lidí 

- seznamujeme žáky se základními vztahy v různých ekosystémech a s nimi souvisejícími 

environmentálními problémy 

- ukazujeme žákům vliv jednotlivce (pozitivní i negativní) na kvalitu životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

- seznamujeme žáky s vlastnostmi některých látek 

- pěstujeme u žáků schopnost pracovat podle návodu, ale také schopnost najít vlastní postup 

- poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme žáky k jejich 

eliminaci 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

Vlastivěda  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Vlastivěda zahrnuje tyto okruhy:  Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé  

a čas. Je vyučován ve  4. a 5. postupném ročníku v celkové dotaci 4 hodiny (4. ročník – 

2 hod., 5. ročník – 2 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin s případným začleněním 

krátkodobých projektů. Zařazena je 1 disponibilní hodina. Vzdělávání v tomto předmětu je 

zaměřeno na poznávání nejbližšího okolí, na upevňování základů vhodného chování a jednání 

mezi lidmi a na zkoumání naší minulosti.  

 

Do předmětu jsou začleněna tato průřezová témata OSV, VDO, MKV, EV, VMEG a je úzce 

spjat s těmito předměty M, AJ. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto vyučovacího 

předmětu.    

 

Ve výuce předmětu Vlastivěda uplatňujeme následující vzdělávací strategie.



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

17 
 

 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a 

systematizaci 

- umožňujeme žákům samostatné pozorování a porovnávání získaných výsledků 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání 

- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit svoje učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učíme je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- v modelových situacích seznamujeme žáky s různými způsoby řešení problému 

- umožňujeme žákům ověřování správnosti řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory 

na lidskou společnost a přírodní jevy  

 

Kompetence sociální a personální 

- individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat a tolerovat sociální, osobnostní aj. rozdíly mezi lidmi 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování názoru druhých lidí 

- rozvíjíme u žáků pozitivní postoj k našim tradicím, ke kulturnímu a historickému dědictví, 

k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost 

- ukazujeme žákům vliv jednotlivce (pozitivní i negativní) na kvalitu životního prostředí 

-   umožňujeme žákům chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské  

      normy 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

Informatika  

 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Informatika zahrnuje tyto okruhy: Základy práce s počítačem, Vyhledávání 

informací a komunikace, Zpracování a využití informací. Je vyučován ve  2. - 5. postupném 
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ročníku v celkové dotaci 2 hodiny (2. ročník – 0,5 hod., 3. ročník - 0,5 hodin, 4. ročník - 

0,5 hod. a 5. ročník – 0,5 hod.).  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin (1 hodina po 14 dnech) 

s případným začleněním krátkodobých projektů. Zařazena je 1 disponibilní hodina. 

Vzdělávání v tomto předmětu je zaměřeno na získávání elementárních dovedností, orientaci 

ve světě informací a na jejich využití při dalším vzdělávání a v praktickém životě.  

 

Do tohoto předmětu je začleněno průřezové téma MDV a je úzce spjat s těmito předměty ČJ, 

PRV, PŘ, AJ, VL, HV. V informatice uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 
  

Ve výuce předmětu Informatika uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 
 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací 

- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a posuzovat vlastní pokrok 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

  vzdělávání 

 

Kompetence k řešení problémů 

- ukazujeme žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému 

- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků či technologií  

  a k účinné komunikaci s okolním světem 

- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů 

- rozvíjíme u dětí dovednost formulovat své myšlenky a názory 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině  

  při vyhledávání informací a zpracovávání výstupů 

- umožňujeme žákům stanovit si pravidla pro činnost skupiny a vedeme je  

  k jejich dodržování 

- individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit vlastní názor a respektovali  

  názory jiných 

- prostřednictvím informačních a komunikačních technologií utváříme u žáků  

  povědomí o současném dění doma i ve světě 

 

Kompetence pracovní 

- pěstujeme u žáků správné zásady práce s informačními a komunikačními  

  technologiemi 

- seznamujeme žáky s možnými zdravotními a fygienickými riziky při práci s ICT 

- učíme žáky pracovat podle návodu či předem stanoveného postupu nebo hledat  

  postup vlastní 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 
 

Hudební výchova  

 

Předmět Hudební výchova je vyučován v 1. až 5. postupném ročníku v třídách  

se spojenými ročníky v celkové dotaci 5 hodin (1. ročník – 1hod., 2. ročník -1hod., 3. ročník – 

1 hod., 4. ročník – 1 hod., 5. ročník – 1hod.)  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin a pravidelných návštěv 

koncertů. Vzdělávání v  tomto předmětu je zaměřeno na rozvoj hudebnosti žáka, jeho 

hudebních schopností s propojením individuálních hudebních dovedností.  

 

Do předmětu jsou začleněna tato průřezová témata OSV, MKV a je úzce spjat s těmito 

předměty TV, ČJ. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto vyučovacího předmětu.   

 

Ve výuce předmětu Hudební výchova uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

- zprostředkováváme žákům pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

- podporujeme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých hudebních technik 

- umožňujeme hudební díla vnímat v jejich historickém kontextu 

 

Kompetence k řešení problémů 

- poskytujeme žákům možnost volby vhodných hudebních vyjadřovacích prostředků 

- rozvíjíme kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 

 

Kompetence komunikativní 

- hudební umění a kulturu žákům předkládáme jako způsob dorozumívání 

- rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k vedení dialogu nebo diskuze o dojmu 

z uměleckého díla 

 

Kompetence sociální a personální 

- předkládáme žákům dostatek příležitostí pro kontakt s uměním a kulturou 

- pěstujeme u žáků potřebu estetického prostředí a rozvíjíme estetického cítění 

- poskytujeme žákům prostor pro osobité hudební projevy žáků 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky s významnými hudebními díly a jejich autory 

- návštěvy koncertů či poslech kvalitní reprodukované hudby předkládáme žákům jako 

nedílnou součást kulturního života jedince 

- podporujeme a rozvíjíme individuální zájem žáků o kulturní dění 

Kompetence pracovní 

- seznamujeme žáky s technikou hry na různé hudební nástroje 
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- vedeme je k dodržování hygienických návyků při hře i při zpěvu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

Výtvarná výchova  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Výtvarná výchova je vyučován v 1. až 5. postupném ročníku v celkové dotaci 

7 hodin (1. ročník – 2 hod, 2. ročník -2 hod, 3. ročník – 1 hod., 4. ročník – 1 hod., 5. ročník – 

1hod.). 

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin, krátkodobých projektů či 

návštěv uměleckých dílen, výstav. Vzdělávání v tomto předmětu je zaměřeno na rozvoj 

vnímání žáka, pěstování odvahy a chuti k vlastní jedinečné tvorbě a schopnosti vysvětlit 

obsah svého díla.  

 

Do obsahu předmětu jsou začleněna průřezová témata EV, MKV a je úzce spjat s těmito 

předměty M, PRV, ČJ, PŘ, PČ, VL. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto vyučovacího 

předmětu.   

 

Ve výuce předmětu Výtvarná výchova uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

- zprostředkováváme žákům pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

- podporujeme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

- umožňujeme výtvarná díla vnímat v jejich historickém kontextu 

 

Kompetence k řešení problémů 

- poskytujeme žákům možnost volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků 

- rozvíjíme kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 

 

Kompetence komunikativní 

- výtvarné umění a kulturu žákům předkládáme jako způsob dorozumívání 

- rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k vedení dialogu nebo diskuze o dojmu 

z uměleckého díla 

 

Kompetence sociální a personální 

- předkládáme žákům dostatek příležitostí pro kontakt s uměním a kulturou 

- pěstujeme u žáků potřebu estetického prostředí a rozvíjíme estetického cítění 

- poskytujeme žákům prostor pro osobité hudební projevy žáků 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a jejich autory 
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- návštěvy výstav a galerií předkládáme žákům jako nedílnou součást kulturního života 

jedince 

- podporujeme a rozvíjíme individuální zájem žáků o kulturní dění 

 

Kompetence pracovní 

- seznamujeme žáky s výtvarnými technikami a postupy 

- vedeme je k dodržování hygienických návyků a dodržování zásad bezpečnosti při 

výtvarné práci 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 
 

Tělesná výchova  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Tělesná výchova je vyučován ve 1. až 5. postupném ročníku v celkové dotaci 

12 hodin (1. ročník – 2 hod.,2. ročník – 2,5hod., 3. ročník – 2,5 hod., 4. ročník – 2,5 hod., 

5. ročník – 2,5hod.)  

 

Realizace tohoto předmětu probíhá formou vyučovacích hodin a vyučovacích bloků. Zařazeny 

jsou 2 disponibilní hodiny. Vzdělávání v  tomto předmětu je zaměřeno na rozvoj tělesné 

zdatnosti a výkonnosti, udržování duševní a sociální pohody.  

 

Do obsahu předmětu jsou začleněna průřezová témata EV, MKV a je úzce spjat s těmito 

předměty HV, PRV, M, PŘ. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto vyučovacího 

předmětu.   

 

Ve výuce předmětu Tělesná výchova uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- umožňujeme žákům poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální 

rozvoj 

- pomáháme žákům uvědomit si souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání 

tréninkové cesty k jeho odstranění 

- seznamujeme žáky s různými vhodnými taktikami při individuálních i kolektivních 

sportech 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pozornému vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva 

- otevíráme žákům prostor k diskuzi o taktice družstva 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k dodržování pravidel fair play 
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- seznamujeme žáky s myšlenkami olympijského hnutí 

- rozvíjíme spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva 

- vedeme žáky ke vhodnému rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k aktivnímu sportu a k aktivnímu trávení volného času 

- umožňujeme žákům reprezentovat formou sportovních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

- seznamujeme žáky s poskytnutím první pomoci při úrazu 

- rozvíjíme u žáků potřebu hygieny při sportu nebo tělesných aktivitách 

- organizujeme zpracování a prezentaci naměřených výkonů 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

Pracovní činnosti  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

  

Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným 

materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce a příprava pokrmů.  

 

Předmět Pracovní činnosti je realizován v 1. - 5. postupném ročníku ve třídách se spojenými 

ročníky v celkové dotaci 5 hod. V každém ročníku 1 hodina. Vzdělávání probíhá formou 

vyučovacích bloků a je zaměřeno na vytváření praktických pracovních dovedností a návyků.  

 

Do obsahu předmětu jsou začleněna průřezová témata OSV, MKV a je úzce spjat s těmito 

předměty PRV,VV, PŘ, M, ČJ, AJ, VL. Dále činnost ŠD navazuje na obsah tohoto 

vyučovacího předmětu.   

 

Ve výuce předmětu Pracovní činnosti uplatňujeme následující vzdělávací strategie. 

 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů 

- při různých činnostech vedeme žáky k pořizování náčrtu a poznání jeho výhod 

- umožňujeme poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

- chceme, aby si žáci uvědomovali potřebu praktického ověření řešení problémů 

- pěstujeme u žáků schopnost zvolit vhodný pracovní postup 

- poskytujeme prostor a motivaci pro úvahy o vlastní profesní orientaci 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k účinné komunikaci při práci 

- seznamujeme žáky s některými pojmy nezbytnými pro práci  



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

23 
 

- předkládáme žákům dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke spolupráci ve dvojici i v malé skupině 

- dobré vztahy na pracovišti (ve škole) předkládáme jako nezbytné pro kvalitní práci 

- rozvíjíme u žáků schopnost rozdělit role ve skupině a také danou roli přijmout 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k pochopení vlivu různých činností člověka na životní prostředí a k 

spoluzodpovědnosti za jeho ochranu 

- umožňujeme tvořivý přístup žáků k plnění zadaných témat 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k správnému a bezpečnému používání nástrojů a materiálů  

- srovnáváme hospodárnost různých postupů, které vedou k témuž cíli 

- vedeme žáky ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě 

- vyhledáváme spolu s žáky možná rizika při různých činnostech a hledáme cestu k jejich 

minimalizaci 

- seznamujeme žáky s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměru až po jejich 

realizaci 

- vytváříme prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV jsou společně s vybraným učivem a zařazenými průřezovými 

tématy rozpracovány do jednotlivých ročníků. Viz tabulka Osnovy.  

 

 

6. Hodnocení žáků  
 

 

Vzdělávání 

 

Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

 

Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

  

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání nebo v případě přestupu na jinou školu. 

  

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 
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Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace. 

 

Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

  

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační 

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 

Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně 

a přiměřeně náročně. 

 

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci 

přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti 

a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje 

na základě průměru a klasifikace za příslušné období. 

 

Ředitelka školy je povinna působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají 

v pedagogické radě. 

  

Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikovaní za pololetí ze všech, 

popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí 

a neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve 

kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se 

neklasifikují. 
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Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního 

stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého 

stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

 

V pátém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke 

vzdělávání ve střední škole. 

 

Chování  

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 

   

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

   

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

     

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 

školou.   

   

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 
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- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

Sebehodnocení žáků 

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

 

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

 

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. 

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 

Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

Stupně hodnocení prospěchu 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře 

talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních 

mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů 

zejména v oblasti praktických činností. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

27 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

 

Stupně hodnocení chování 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 
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2 – uspokojivé, 

3 – neuspokojivé. 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

Výchovná opatření 
 

Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy v soutěžích a na kulturních vystoupeních 

a za významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a života osob může být žákovi udělena 

pochvala třídního učitele nebo ředitele školy.  

 

Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena tato opatření k posílení kázně: 

  

a) napomenutí a důtku třídního učitele  

Uděluje třídní učitel dle svého uvážení a s přihlédnutím k názoru dalších vyučujících zejména 

za drobná, popř. opakovaná porušení školního řádu. O udělení těchto výchovných opatření 

informuje třídní učitel pedagogickou radu a rodiče žáka. 

 

b) důtku ředitele školy 

Uděluje ji ředitelka školy zejména za závažná porušení školního řádu nebo v případě, že 

předchozí výchovná opatření nebyla účinná. Tato výchovná opatření projednává pedagogická 

rada a jsou prokazatelným způsobem oznámena rodičům. 

 

 

Slovní hodnocení 

 

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

 

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.  
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Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.   

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

v případě použití slovního hodnocení 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. 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. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení 

a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

 

 

Celkové hodnocení 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 
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3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se 

přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 

školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 

školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků. 

 

Podklady hodnocení 

  

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 

              didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními  

              osnovami 

- analýzou různých činností žáka 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP, SPC) 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 

klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k 

zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné 



Školní vzdělávací program  

Základní školy a Mateřské škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

31 
 

je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při 

diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i 

sebehodnocení žáka. 

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy 

třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení, písemné). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru 

v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo 

vedení školy. 

 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu 

jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje 

o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

 

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 

mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v 

případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také zákonným zástupcům. 

  

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden  

              týden 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný  

              zdroj informací 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co  

              umí 

- učitel klasifikuje jen probrané učivo  

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití  

              učiva 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva 

 

Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 
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žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

 

Komisionální zkouška 

 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního  

              nebo druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě,  

              že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný  

              pedagogický pracovník školy 

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,  

              popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací  

              oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

 

Opravná zkouška 

 

Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud  

              neopakovali ročník na daném stupni základní školy 
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Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky 

stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze 

jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

 

Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí. 

 

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který konal opravnou zkoušku: 

 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch 

v předmětu ……… zůstává nedostatečný 

 

 

 

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách  

doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a  stupni   

postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů 

- kritéria hodnocení
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Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků 

 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva.  

 

Při zkouškách jsou individuálně vzdělávaní žáci hodnoceni na základě portfolia. Klasifikaci 

v jednotlivých předmětech navrhuje vzdělavatel individuálně vzdělávaného žáka a zkoušející 

učitel rozhodne, zda takto navržená známka odpovídá skutečnosti. 

 

Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení pololetí. 

 

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od 

konání zkoušek písemně požádat ředitelku školy o přezkoušení žáka; byla-li zkoušejícím žáka 

ředitelka školy, krajský úřad. Pokud ředitelka školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí 

komisionální přezkoušení žáka. 

Pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl nebo ho nelze 

v příslušném termínu hodnotit, ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání. 
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Průřezová témata 
 

 

1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
 

 

 

 

 

2. Výchova demokratického občana (VDO) 
 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. občanská společnost a škola 

 

Pro - Pravidla školy 

2. občan, občanská společnost a stát 

 

   VL VL 

3. formy participace občanů  

    v politickém životě 

  PRV VL VL 

4. principy demokracie jako formy vlády  

    a způsobu rozhodování  

Pro - Pravidla školy Pro - Pravidla 

školy 

VL VL 

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. rozvoj schopností poznávání  

 

 

Prvky těchto tematických okruhů  

prolínají všemi předměty, projekty 

a celým životem školy vůbec. 

2. sebepoznání a sebepojetí 

 

3. seberegulace, sebeorganizace 

4. psychohygiena 

 

5. kreativita 

 

6. poznávání lidí 

 

7. mezilidské vztahy 

 

8. komunikace 

 

9. kooperace a kompetice 

 

10. řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

11. hodnoty, postoje, praktická etika 
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3. Výchova k myšlení v globálních evropských souvislostech 

(VMGE) 
 

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. Evropa a svět nás zajímá 

 

  PRV VL VL 

2. objevujeme Evropu a svět 

 

  PRV VL VL 

3. jsme Evropané  

 

     

 

 

 

4. Multikulturní výchova (MKV) 
  

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. kulturní diference 

 

 

2. lidské vztahy 

 

Prolíná se celým životem školy, jedno 

z hlavních zaměření. 

3. etnický původ 

 

 VL, ČJ, AJ 

3. multikulturalita 

 

 AJ 

4. princip sociálního smíru  

  a solidarity 

 

 

 

 

5. Enviromentální výchova (EV) 
 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. ekosystémy  

 

 PRV, PŘ 

2. základní podmínky života 

 

PRV, PŘ 

3. lidské aktivity a problémy životního 

    prostředí 

PRV, PPŘ,  

Pro –třídění odp.,Pro-Den Země 

4. vztah člověka k životnímu prostředí  PRV, PŘ,  

Pro –třídění odp.,Pro-Den Země 
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6. Mediální výchova (MDV) 
 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

1. kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

   ČJ 

2. interpretace vztahu mediálních sdělení  

   a reality 

     

3. stavba mediálních sdělení Prolíná všemi předměty – prezentace 

projektů. 

4. vnímání autora mediálních sdělení  

 

     

5. fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

6. tvorba mediálního sdělení 

 

     

7. práce v realizačním týmu 

 

Prolíná celým životem školy. 

8. kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

     

9. interpretace vztahu mediálních sdělení  

    a reality 
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Učební plán ZŠ Hrabová 
 

 

RVP Oblast RVP Obor RVP 

hodiny 

PŘÍKLAD ŠVP 

předmět 

ŠVP 

hodiny 

1. 

Ročník 

2. 

Ročník 

3. 

Ročník 

4. 

Ročník 

5. 

ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 33 Český jazyk 40 (33 + 7) 7 + 2 7 + 1 7 + 2 6 + 1 6 + 1 

 Cizí jazyk 9 Anglický jazyk 10 (9 + 1)  1 3 3 3 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 Matematika 22 (20 + 2) 4 4 4 4 + 1 4 + 1 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

1 Informační a komunikační 

technologie 

2 (1 + 1)  0,5 0,5 0,5 0,5 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Prvouka 6 + 1 2 2 2 + 1   

   Vlastivěda 3 + 1    1 + 1 2 

   Přírodověda 3 + 1    1 + 1 2 

Umění a kultura Hudební výchova 12 Hudební výchova 5 1 1 1 1 1 

 Výtvarná výchova  Výtvarná výchova 7 2 2 1 1 1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 0  0      

 Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 10 + 2 2 2 + 0,5 2 + 0,5 2 + 0,5 2 + 0,5 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 Pracovní výchova 5 1 1 1 1 1 

Disponibilní hodinová 

dotace 

 16        

Ročníková minima     18 18 22 22 22 

Celkem hodin v 1. - 5. 

ročníku 

 118  118 21 22 25 25 25 

Ročníková maxima     22 22 26 26 26 

          

LEGENDA:          

podle RVP ZV          

podle RVP ZV          

podle ŠVP          
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Český jazyk první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-01 - rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky přiměřeně věku 

Hláska (písmeno), slabika, slovo, věta. Nácvik 

melodie věty, spojování slabik, výslovnost délky 

hlásek. 

 

ČJL-3-2-02 - chápe význam slova Význam běžných slov.   

ČJL-3-2-03  - porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost přiměřeně věku 

Rozlišení podstatných údajů ve čteném a slyšeném 

textu. 
OSV 

 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01- spojuje slabiky ve slova a čte texty 

přiměřené věku 

Slabika otevřená, uzavřená, plynulé spojování 

slabik, výslovnost délky hlásek. Hlasité čtení. 
 

ČJL-5-1-02 - přiměřeně se orientuje ve větě 

a krátkém textu 

Rozlišení hlásky (písmene), slabiky, slova, věty. 

Nácvik melodie věty.  

Článek, nadpis, řádek, odstavec. 

 

ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

Reprodukce slyšeného textu, rozlišování 

podstatných údajů. 
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ČJL-3-1-02 - porozumí mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 
Cvičení zaměřené na rozvoj sluchového vnímání.  

ČJL-3-1-03 - vnímá základní komunikační 

pravidla v rozhovoru 

Seznámení se základními komunikačními pravidly: 

neskáčeme si do řeči, udržujeme oční kontakt během 

rozhovoru, pozorně nasloucháme jeden druhému. 

 OSV 

ČJL-3-1-04  - pečlivě vyslovuje Artikulační cvičení, jazykolamy, říkadla.  

ČJL-3-1-05  - v krátkých mluvených větách 

a říkadlech správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči 

Dechová a artikulační cvičení, říkadla, básničky.  

ČJL-3-1-06  - volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných školních 

i mimoškolních situacích přiměřeně věku 

Nácvik sdělení krátkých zpráv verbálně  

i nonverbálně. Např. prosba, poděkování, omluva, 

blahopřání. 

 OSV 

ČJL-3-1-07  - na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev přiměřeně věku 
Vyprávění vlastních zážitků.  OSV 

ČJL-3-1-08  - zvládá základní hygienické návyky 

spojené s psaním přiměřeně věku 

Správné sezení, držení tužky, umístění sešitu  

a jeho sklon, hygiena zraku. 
 

ČJL-3-1-09  - píše správné tvary písmen a číslic, 

správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje 

vlastní písemný projev, přiměřeně věku 

Cviky pro uvolňování ruky k psaní, jednotlivé prvky 

písmen a číslic. Orientace v liniatuře, psaní písmen, 

slabik a krátkých slov. Opis, přepis, diktát.  

Úprava a úhlednost. Čtení jednoduchého psaného 

textu. Cvičení zaměřené na zrakové vnímání 

a prostorovou orientaci. Nácvik kontroly vlastního 

psaného textu. 

 

ČJL-3-1-10 - píše správně jednoduché krátké věty 

Věta, velké písmeno, tečka, vykřičník, otazník. 

Velké písmeno u vlastních jmen.  

Úprava písemného projevu. 

  

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01  -  přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty přiměřené věku 
Dětská říkadla a básničky.  

ČJL-3-3-02  - vyjadřuje své pocity z mluveného 

a předčítaného textu 

Zpětná vazba k přečtenému či mluvenému textu 

(např. rozhovor, diskuse, ilustrace, dramatizace) 
 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

41 
 

ČJL-3-3-03  - pozná známé pohádky Četba, vyprávění, poslech známých pohádek.   

ČJL-3-3-04 - pracuje se známým pohádkovým 

textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností 

Dramatizace pohádkových příběhů. OSV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Český jazyk druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-01  - rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky přiměřeně věku 

Abeceda, hláska a písmeno.  

Rozdělení hlásek. Dlouhé a krátké 

samohlásky, párové souhlásky, měkké a tvrdé 

slabiky. Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

 

ČJL-3-2-02  - porovnává významy slov, zvláště 

slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená 

Slovní význam  - slovo nadřazené, podřazené, 

souřadné. Slova opačného významu. 
  

ČJL-3-2-03  - porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost 

Třídění slov podle zobecněného významu 

(děj, věc, okolnost, vlastnost). 
 

ČJL-3-2-04 - seznamují se s nejběžnějšími 

slovními druhy 

Slovní druhy - seznámení s názvy slovních 

druhů, poznávání nejběžnějších slovních 

druhů. 

  

ČJL-3-2-05 - pozná v mluveném projevu 

správné gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

Slovní druhy - správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

v mluveném projevu. 

OSV 

ČJL-3-2-06 - spojuje věty do jednodušších Spojování a oddělování vět, užití nejčastějších   
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souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy přiměřeně věku 

spojek a spojovacích výrazů. 

ČJL-3-2-07 - rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího 

Druhy vět podle postoje mluvčího - 

rozlišování druhů vět. Pořádek slov ve větě. 
  

ČJL-3-2-08 - odůvodňuje a píše správně: i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách; 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 

Pravopis měkkých a tvrdých slabik,  

skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě mě-mimo 

morfologický šev, pravopis písmena u, ů, ú. 

Velká písmena na začátku vět a ve vlastních 

jménech osob, zvířat a místních pojmenování. 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01 - čte souvisle krátké věty a rozumí 

přečtenému textu 

Plynulé čtení jednoduchých vět, užívání 

správného slovního přízvuku a intonace.  

Důraz na porozumění přečtenému textu.  

Čtení hlasité i tiché. 

 

ČJL-5-1-02 - orientuje se dobře v přečteném 

textu vhodném pro daný věk 

Rozlišení hlásky (písmene), slabiky, slova, 

věty. Nácvik melodie věty. Článek, nadpis, 

řádek, odstavec. Klíčové slovo. 

 

ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta 

Reprodukce slyšeného i čteného textu, 

zapamatování si podstatných údajů. 
 

ČJL-3-1-02 - porozumí  mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

Cvičení zaměřené na rozvoj sluchového 

vnímání. 
 

ČJL-3-1-03  - seznamuje se se základními 

komunikačními pravidly v rozhovoru 

Nácvik pozorného naslouchání a soustředění. 

Základní komunikační pravidla při rozhovoru. 

Nácvik vhodných odpovědí na otázky. 

 OSV 

ČJL-3-1-04  - pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost po 

upozornění 

Artikulační cvičení, jazykolamy a říkadla. 

Správná výslovnost při čteném i mluveném 

projevu. 

 

ČJL-3-1-05  - v krátkých mluvených projevech 

přiměřených věku správně dýchá a volí vhodné 

Dechová a artikulační cvičení, říkadla, 

básničky. 
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tempo řeči 

ČJL-3-1-06  - volí vhodné verbální i 

nonverbální prostředky řeči v běžných školních 

i mimoškolních situacích přiměřeně věku 

Nácvik sdělení krátkých zpráv verbálně  

i nonverbálně.  

Prosba, poděkování, omluva, blahopřání. 

 OSV 

ČJL-3-1-07  - na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev přiměřeně věku 

Vyprávění vlastních zážitků, jednoduchý 

popis - pojmenování předmětů a jejich 

vlastností. 

 OSV 

ČJL-3-1-08  - zvládá základní hygienické 

návyky spojené s psaním přiměřeně věku 

Správné sezení, držení tužky, umístění sešitu 

a jeho sklon, hygiena zraku. 
 

ČJL-3-1-09  - píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev, přiměřeně 

věku 

Správné tvary písmen a číslic. Písmena velká 

tiskací. Dodržování stejnoměrné výšky 

tvarově podobných písmen, rozestupy písmen 

ve slovech, umisťování diakritických 

znamének.  

Psaní písmen, slabik a slov. Psaní krátkých 

vět. Opis, přepis, diktát. Úprava a úhlednost. 

Cvičení zaměřené na zrakové vnímání  

a prostorovou orientaci. Kontrola vlastního 

psaného textu. 

 

ČJL-3-1-10 - píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení přiměřeně věku 

Psaní adresy, krátké zprávy, oddělování 

nadpisu 
  

ČJL-3-1-11 - seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich známý 

jednoduchý příběh 

Děj jako základ vypravování, dějová 

posloupnost.  

Vyprávění známého jednoduchého příběhu. 

 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01  - čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

Dětská říkadla a básničky, přísloví 

a pranostiky. 
 

ČJL-3-3-02  - vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu přiměřeného věku 

Zpětná vazba k přečtenému či mluvenému 

textu. Pojem spisovatel, ilustrátor, ilustrace. 
 

ČJL-3-3-03   - rozlišuje vyjadřování v próze a Rozlišení prózy a poezie (hledání rýmů,   
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ve verších přiměřených věku, pozná pohádku veršů). Pojem báseň, verš, rým, recitace, 

vypravěč, vyprávění, příběh, děj. Četba, 

vyprávění, poslech pohádek. 

ČJL-3-3-04   - pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností 

Dramatizace příběhů. Řešení hádanek  

a slovních hříček.  
OSV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Český jazyk třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-01 - rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

Hláskosloví. Stavba slova. Párové souhlásky. 

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
 

ČJL-3-2-02 - porovnává významy slov, zvláště 

slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá 

v textu slova příbuzná 

Slovo a skutečnost - třídění slov podle významu. 

Slova významem podobná, protikladná. Slova 

nadřazená a podřazená. Slova příbuzná. 

  

ČJL-3-2-03 - porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost 

Třídění a porovnávání slov podle zobecněného 

významu (děj, věc, okolnost, vlastnost). 
 

ČJL-5-2-02 - rozlišuje ve slově kořen Kořen slova, vyhledávání, rozlišování.   

ČJL-3-2-04 - rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru 

Rozlišování slovních druhů v základním tvaru. 

Ohebné a neohebné slovní druhy.  
OSV 

ČJL-3-2-05 - užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

Správné gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves v mluveném projevu. 
  

ČJL-3-2-06 - spojuje věty do jednodušších Věta a souvětí – vyhledávání vět v souvětí,   
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souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

spojování vět, doplňování souvětí.  

ČJL-3-2-07- rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové prostředky 

Rozlišování druhů vět podle postoje mluvčího, 

tvoření těchto vět s použitím vhodných zvukových  

a jazykových prostředků.  

Psaní vět s náležitými znaménky. 

 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 

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 

Pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov, pravopis 

vyjmenovaných slov mimo slova příbuzná.  

Upevnění pravopisu i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, 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 (města, vesnice, hory, řeky). 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01 - čte plynule a s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu 

Plynulé čtení souvětí a vět, užívání správného 

slovního přízvuku a intonace.  

Důraz na porozumění přečtenému textu.  

Čtení hlasité i tiché. 

 

ČJL-5-1-02 - vyhledá podstatné informace v 

textu vhodném pro daný věk 

Článek, nadpis, řádek, odstavec.  

Encyklopedie, internet, slovník. Vyhledávání podle 

klíčového slova, abecedy, obsahu. 

 

ČJL-5-1-03 - pozná jednoznačně neúplné 

sdělení 
Chápání úplnosti jednoduchých sdělení.  

ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatné fakta 

Reprodukce slyšeného i čteného textu, zapamatování 

si podstatných údajů. 
 

ČJL-3-1-02 - porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené složitosti 
Mluvené a psané pokyny přiměřené složitosti.   

ČJL-3-1-03  - respektuje základní 

komunikační pravidla v rozhovoru 

Nácvik pozorného naslouchání a soustředění. 

Základní komunikační pravidla při rozhovoru. 
OSV 
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Vytváření dovednosti klást otázky a vhodně 

odpovídat. 

ČJL-3-1-04  - pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Jazykolamy a říkadla. Správná výslovnost  

při čteném i mluveném projevu. 
 

ČJL-3-1-05  - v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 
Krátké mluvené projevy, říkadla, básničky.  OSV 

ČJL-3-1-06  - volí vhodné verbální i 

nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích 

Nácvik sdělení krátkých zpráv verbálně  

i nonverbálně.  

Požádání o informaci, podání stručné informace. 

 OSV 

ČJL-3-1-07  - na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev 

Vyprávění vlastních zážitků.  

Ústní popis jednoduchých předmětů a činností. 

Využívání jednoduché osnovy. 

OSV 

ČJL-3-1-08  - zvládá základní hygienické 

návyky spojené s psaním 

Správné sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho 

sklon, hygiena zraku. 
 

ČJL-3-1-09  - píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev 

Automatizace psacího pohybu. Získávání osobitého 

rukopisu. Opis, přepis, diktát.  

Kontrola vlastního projevu. Celková úprava 

písemného projevu v sešitu, zápisky a pracovní 

poznámky. 

  

ČJL-3-1-10 - píše  věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

Psaní adresy, krátkého písemného sdělení. Členění 

textu na odstavce. 
 

ČJL-3-1-11 -  seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 

příběh 

Děj jako základ vypravování, dějová posloupnost. 

Vyprávění jednoduchého příběhu. Nácvik vhodného 

slovosledu. 

 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01 - čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

Dětská poezie, próza, přísloví a pranostiky.  

ČJL-3-3-02 - vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

Zpětná vazba k přečtenému či mluvenému textu 

Pojmy autor, ilustrátor, ilustrace. 
 

ČJL-3-3-03  - rozlišuje vyjadřování v próze a Rozlišení prózy a poezie (hledání a tvoření rýmů,   
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ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 

vyprávění 

veršů). Četba, vyprávění, poslech pohádek, jejich 

odlišnost od ostatních příběhů. 

ČJL-3-3-04  - pracuje s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých schopností 
Dramatizace příběhů. Čtení v rolích. OSV 

ČJL-5-3-04  - při jednoduchém rozboru 

literárních textů se seznamuje s elementárními 

literárními pojmy 

Elementární literární pojmy.  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Český jazyk čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Jazyková výchova 

ČJL-5-2-01 - porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného významu a 

slova vícevýznamová přiměřeně věku 

Význam slova - slova jednoznačná a mnohoznačná.  

ČJL-5-2-02 - rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou 

Stavba slova - poznávání kořenu, rozlišování části 

předponové a příponové u jednoduchých slov. 

Rozlišování předpon a předložek. 

  

ČJL-5-2-03 - určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov  

Určování slovních druhů plnovýznamových slov. 

Ohebné a neohebné slovní druhy. Podstatná jména - 

skloňování a vzory podstatných jmen. Slovesa - 

infinitiv a tvary určité. Časování, způsob 

oznamovací. 

 

ČJL-5-2-04 - rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary přiměřeně věku  
Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená.    

ČJL-5-2-05 - vyhledává základní skladební 

dvojici 

Stavba věty jednoduché, určování podmětu 

a přísudku, shoda přísudku s podmětem. 
 

ČJL-5-2-06 - odlišuje větu jednoduchou 

a souvětí 
Rozlišování věty jednoduché a souvětí.    
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ČJL-5-2-07 - užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

přiměřeně věku 

Spojování vět v souvětí vhodnými spojovacími 

výrazy. 
  

ČJL-5-2-08 - odůvodňuje a píše správně: i/y po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných 

slovech   

Uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách 

u vyjmenovaných slov a nejčastějších slov 

příbuzných.  

 

ČJL-5-2-09 - zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu přiměřeně věku  
Nácvik pravopisu.  

 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-5-1-01 - čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty 

Plynulé čtení uměleckých a populárně-naučných 

textů, se správným přízvukem intonací a frázováním.  

Důraz na porozumění přečtenému textu.  

Čtení hlasité i tiché.  

Uvědomělé a dostatečně rychlé tiché čtení. 

 

ČJL-5-1-02 - rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný věk 

Vyhledávání podstatných a okrajových informací  

z textu, jejich rozlišení. 
 

ČJL-5-1-03 - pozná neúplné sdělení Chápání úplnosti sdělení.  

ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatné fakta 

Reprodukce obsahu textu.  

ČJL-5-1-05 - vede správně jednoduchý dialog, 

telefonický rozhovor, zanechá krátký vzkaz na 

záznamníku 

Nácvik jednoduchého dialogu.  

Jednoduché vzkazy písemné i ústní. 
 OSV 

ČJL-5-1-06  - seznamuje se s manipulativní 

komunikací v reklamě 
Reklama a její působení na spotřebitele. MDV 

ČJL-5-1-07 - volí náležitou intonaci podle 

svého komunikačního záměru 

Požádání o informaci, podání stručné informace.  

Důraz na intonaci. 

ČJL-5-1-07 - volí náležitou intonaci 

podle svého komunikačního záměru 

ČJL-5-1-08 - rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost v komunikační situaci 

Správná výslovnost při čteném i mluveném projevu. 

Vhodné použití spisovné či nespisovné češtiny  

v komunikační situaci. 

OSV, MDV 

ČJL-5-1-09  - píše správně po stránce obsahové Psaní adres, krátkých dopisů. Jednoduché tiskopisy.  
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i formální jednoduché komunikační žánry 

přiměřeně věku  

Stručné zápisy z učebního textu, výpisy údajů  

ze slovníků či encyklopedií.  

Účelnost, stručnost a čitelnost. 

ČJL-5-1-10 - na základě osnovy vyprávění 

vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 

dodržením časové posloupnosti  

Děj jako základ vypravování, dějová posloupnost. 

Tvoření jednoduché osnovy, nadpisu, členění textu 

na odstavce. Vyprávění ústní i písemné.  

Popis rostlin, zvířat a věcí. 

 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01  - čte a přednáší zpaměti 

ve vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

Dětská poezie.  

ČJL-5-3-01  - vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je přiměřeně věku 

Zpětná vazba k přečtenému či mluvenému textu.  

Pojmy autor, ilustrátor, ilustrace. 
 

ČJL-5-3-02  - volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma přiměřeně věku, 

Dramatizace příběhů. Pojmy divadlo, dějství 

(jednání). 
 

ČJL-5-3-03  - seznamuje se s různými typy 

uměleckých a neuměleckých textů 

Rozlišení prózy (pohádka, pověst, bajka, naučný 

text, pracovní postup) a poezie (hledání a tvoření 

rýmů, veršů).  

 

ČJL-5-3-04  - při jednoduchém rozboru 

literárních textů se seznamuje s elementárními 

literárními pojmy 

Pojmy báseň s dějem, přirovnání.  

Pověst, pohádka, bajka, povídka, postava, děj, 

prostředí. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Český jazyk pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

Indikátory dle standardů, 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Jazyková výchova 

ČJL-5-2-01 - porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného významu 

a slova vícevýznamová 

Význam slov - slova jednoznačná a 

mnohoznačná, slova opačného a podobného 

významu.  

 vybere z nabídky slovo, které je významem 

nejblíže k zadanému slovu  

 nahradí v textu slovo slovem významem 

protikladným, podobným, citově 

zabarveným, nespisovné slovo slovem 

spisovným  

 vyhledá v textu slovo vícevýznamové, 

vysvětlí jeho další významy  

 rozhodne, zda dvojice slov splňuje 

požadovanou podmínku (pro opozita)  

ČJL-5-2-02 - rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku  

Kořen slova, slova příbuzná, odvozování slov 

příponami a předponami, informace o 

slovotvorném základu, rozlišování předpon  

a předložek.  

Nácvik pravopisu správných koncovek. 

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo 

 rozliší, v kterých případech se jedná o slova 

příbuzná a v kterých o tvary téhož slova  

 rozliší, která slova jsou příbuzná se 

zadaným slovem  

 určí kořen slova, část příponovou, 

předponovou  



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

54 
 

přípony a kořene.  

Zdvojené souhlásky. 

 

 

 k danému slovu uvede slova příbuzná  

ČJL-5-2-03 - určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu 

Určování slovních druhů.  

Skloňování a vzory podstatných jmen.  

Druhy přídavných jmen, pravopis přídavných 

jmen měkkých a tvrdých.  

Časování sloves a způsob oznamovací. 

Seznámení se způsobem rozkazovacím a 

podmiňovacím. Seznámení s druhy zájmen a 

číslovek. 

 zařadí vyznačené plnovýznamové slovo 

z textu ke slovnímu druhu (podstatné 

jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce)  

 vybere z krátkého textu větu, která obsahuje 

/ neobsahuje zadaný slovní druh  

 používá v mluveném i psaném projevu 

náležité tvary podstatných a přídavných 

jmen (kromě pravopisu přídavných jmen 

přivlastňovacích)  

 užívá v mluveném i psaném projevu 

náležité tvary sloves ve způsobu 

oznamovacím  

ČJL-5-2-04 - rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

Národní (mateřský) jazyk jako prostředek 

dorozumívání. Spisovná a nespisovná forma 

vyjadřování. 

 vyhledá v textu nespisovný tvar 

podstatného a přídavného jména a slovesa a 

nahradí ho tvarem spisovným   

 doplní do věty tvar podstatného jména ve 

správném tvaru a odůvodní pravopis (1. a 4. 

pád rod mužský životný).   

OSV 

ČJL-5-2-05 - vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 

označuje základ věty 

Stavba věty, základní skladební dvojice, 

podmět vyjádřený i nevyjádřený, podmět 

několikanásobný.  

Shoda přísudku s podmětem. Přísudek 

slovesný. 

 vyhledá ve větě základní skladební dvojici 

(podmět vyjádřený, nevyjádřený, 

několikanásobný)   

ČJL-5-2-06 - odlišuje větu jednoduchou 

a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou 

v souvětí 

Věta jednoduchá a souvětí, spojování vět  

v souvětí. 

 rozliší větu jednoduchou a souvětí 

 vytvoří z věty jednoduché souvětí  

 rozhodne, který větný vzorec odpovídá 

zadanému větnému celku  

ČJL-5-2-07 - užívá vhodných spojovacích Spojování vět v souvětí, použití vhodných  nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby 
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výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje spojovacích výrazů. smysl zůstal zachován  

 spojí věty v souvětí pomocí vhodného 

spojovacího výrazu  

ČJL-5-2-08 - píše správně i/y ve slovech 

po obojetných souhláskách 

Pravopis i/y po obojetných souhláskách. 

Vyjmenovaná slova i slova příbuzná. 

 správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných 

slovech a slovech s nimi příbuzných  

 píše správně z hlediska pravopisu lexikálního 

ČJL-5-2-09 - zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 
Základní příklady syntaktického pravopisu. 

 uplatňuje základní poučení o správných 

tvarech příčestí minulého činného 

v mluveném i psaném projevu  

 doplní správně čárky do zadaného textu 

(několikanásobný větný člen, jednoduchá 

souvětí)  

 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-5-1-01 - čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

Výrazné čtení uměleckých textů a studijní 

čtení naukových textů, předčítání a recitace.  

Důraz na porozumění přečtenému textu. 

 vybere z nabídky vhodný nadpis  

 posoudí na základě přečteného textu 

pravdivost / nepravdivost tvrzeni  

 posoudí, zda daná informace vyplývá / 

nevyplývá z textu  

 vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku  

ČJL-5-1-02 - rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný věk, 

podstatné informace zaznamenává 

Rozlišování podstatného od méně podstatného, 

klíčová slova a pojmy.  

Hlavní myšlenka literárního díla nebo ukázky. 

Stručné zápisy z textu. 

 vybere z nabídky slov slova vztahující se k 

textu  

 vypíše požadovanou informaci z textu  

 rozhodne, které informace jsou pro daný 

text nepodstatné  

ČJL-5-1-03 - posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

Chápání úplnosti sdělení (adresa, zpráva, 

vzkaz, oznámení, pozvánka). 

 sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, 

oznámení, pozvánku 

 posoudí, zda náležitosti daného slohového 

útvaru jsou úplné  
 sestaví z vět (či krátkých odstavců) příběh 

s dodržením dějové posloupnosti  

 žák vybere z nabídky vhodný závěr k dané 

ukázce  

ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně Reprodukce obsahu textu, sestavování osnovy  vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje 
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složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatné fakta 

textů. ústně nebo písemně jeho obsah  

 vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho 

ústně nebo písemně další osobě  

ČJL-5-1-05  - vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

Nácvik jednoduchého dialogu, telefonického 

rozhovoru. Jednoduché vzkazy písemné i 

ústní. 

 na základě zadaných informací vede dialog, 

telefonický hovor (s kamarádem, s dospělým), 

zanechá vzkaz na záznamníku  

 posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, 

telefonického rozhovoru nebo vzkazu na 

záznamníku nechybí některá z důležitých 

informací  

OSV 

ČJL-5-1-06  - rozpozná manipulativní 

komunikaci v reklamě 

Reklama a její působení na spotřebitele, 

rozlišování tvrzení od mínění, manipulativní 

komunikační záměr. 

 vybere z předložených ukázek tu, která 

chce upoutat, přesvědčit a ovlivnit 

rozhodování člověka  

 vyhledá na internetu, v časopise, v denním 

tisku příklad manipulativní reklamy  

MDV 

ČJL-5-1-07  - volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo podle svého komunikačního 

záměru 

Požádání o informaci, podání stručné 

informace. Důraz na intonaci a gestikulaci 

podle komunikačního záměru. 

 přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a 

tempem řeči oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a 

respektuje při tom rozdílného adresáta  

 vhodně se představí ostatním dětem, dospělému  

ČJL-5-1-08  - rozlišuje spisovnou 

a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 

podle komunikační situace 

Správná výslovnost při čteném i mluveném 

projevu. Vhodné použití spisovné či 

nespisovné češtiny v komunikační situaci. 

 rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou 

výslovnost (sme, dyž vo tom apod.)  

 při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou 

výslovnost  
OSV, MDV 

ČJL-5-1-09  - píše správně po stránce 

obsahové i formální jednoduché komunikační 

žánry 

Psaní adres, krátkých dopisů. Jednoduché 

tiskopisy. Stručné zápisy z učebního textu, 

výpisy údajů ze slovníků či encyklopedií. 

Účelnost, stručnost a čitelnost. 

 píše vypravování obsahově i formálně správně, 

dodržuje dějovou posloupnost, pracuje podle 

rozvité/heslovité osnovy  

 sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis 

pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost, 

pracuje podle otázkové osnovy  

 v ukázce dopisu doplní, co chybí  

ČJL-5-1-10  - sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením časové 

Děj jako základ vypravování, dějová 

posloupnost. Tvoření jednoduché osnovy, 

nadpisu, členění textu na odstavce. Vyprávění 

 k vybranému textu přiměřené délky vytvoří 

rozvitou nebo heslovitou osnovu (nejméně 

o třech bodech)  



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

57 
 

posloupnosti ústní i písemné. Popis rostlin, zvířat a věcí.  zařadí do přečtené ukázky vyprávění 

nabízený text na vhodné místo 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01  - čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

Přednes básně nebo úryvku prózy.  

ČJL-5-3-01 - vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je 

Zpětná vazba k přečtenému či mluvenému 

textu. 

 zpracuje stručný záznam o přečtené knize, 

prezentuje ho spolužákům jako mluvní 

cvičení nebo referát, zakládá do portfolia 

nebo zapisuje do čtenářského deníku  

 řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená 

ukázka působí, jaký v něm vyvolala dojem 

ČJL-5-3-02 - volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma 

Dramatizace příběhů. Tvorba vlastních textů 

(poezie i prózy). 

 přednese a volně reprodukuje text  

 žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma  

ČJL-5-3-03 – rozlišuje různé typy uměleckých 

a neuměleckých textů 

Seznámení s různými typy uměleckých a 

neuměleckých textů. Jejich rozlišení. 

Předávání zkušeností z vlastní četby ostatním. 

 rozhodne, jakého typu je úryvek 

a)umělecký (poezie, komiks, pohádka) 

b)neumělecký (naučný text, návod k 

použití)  

ČJL-5-3-04 - při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá elementární literární 

pojmy 

Jednoduché literární pojmy, jednoduchý 

rozbor literárního díla. 

 rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst 

nebo bajka  

 rozhodne, zda ukázka je poezie, nebo próza  

MKV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Anglický jazyk druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a dílčí výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým slovům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně  

Základní výslovnostní návyky. 

    

 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal 
Základní slovní zásoba z vybraných témat (domov, 

rodina, škola, zvířata, čísla a barvy). 

 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu   

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Anglický jazyk třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a dílčí výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně 

i neverbálně  
 

Základní výslovnostní návyky  

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů a umí 

ji používat, práce se slovníkem. 

 Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný 

čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, 

dopravní prostředky, zvířata, příroda, počasí. 

 

 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu   

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

 

 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
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mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu  

sdělení a porozumění) 

 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

Nácvik rozlišování psané a mluvené podoby slova.   

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy  

 

Nácvik psaní u vybrané slovní zásoby.  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Anglický jazyk čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a dílčí výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Psaní 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života 

Psaní krátkého textu s použitím jednoduchých vět 

a slovních spojení o sobě, rodině a z oblasti 

osvojovaných témat. 

 

 

Mluvení 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Jednoduché rozhovory. 

 

 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace osvojovaných témat 
 

Sdělování základních informací osvojovaných 

témat. 

Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný 

čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 

bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (roční 

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, 

příroda, počasí). 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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Čtení s porozuměním 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 

Vyhledávání potřebných informací v jednoduchém 

textu, vztahujících se k osvojovaným tématům. 

 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu  
 

Čtení jednoduchých krátkých textů z běžného 

života s vizuální oporou 
  

 

 

Poslech s porozuměním 

 CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností 

 

Jednoduché pokyny a otázky přiměřeně věku.  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

Slova a jednoduché věty pronášené pomalu 

a zřetelně týkající se osvojovaných témat s vizuální 

oporou přiměřeně věku. 
  

 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu  
 

Jednoduché poslechové texty pronášené pomalu 

a zřetelně s vizuální oporou přiměřeně věku. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Anglický jazyk pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a dílčí výstupy  učivo 

Indikátory dle standardů, 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Psaní 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života 

Psaní krátkého textu s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení 

o sobě, rodině a z oblasti 

osvojovaných témat. 

 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 

kterých se představí, uvede svůj věk, kde 

bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad  

 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 

kterých představí členy své rodiny, 

kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, 

kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají 

rádi/neradi  

 sestaví s použitím slov, jednoduchých 

slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz 

či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 

informace nebo se na ně zeptá (např. jak se 

má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda 

souhlasí, či nesouhlasí) za použití 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

64 
 

základních zdvořilostních obratů (např. 

oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)  

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře Vyplnění formulářů. 

 
 doplní informace číselné i nečíselné povahy 

(např. číslice, slova, slovní spojení), které se 

týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat 

nebo předmětů, které ho bezprostředně 

obklopují, a činností, které běžně vykonává  

 

 

Mluvení 

 CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 

Jednoduché rozhovory.  použije základní zdvořilostní obraty (např. 

oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) 

ve velmi krátkých a pomalu vedených 

rozhovorech  

 účastní se jednoduchých a pomalu vedených 

rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní 

informace o sobě, dalších osobách, 

zvířatech, předmětech, činnostech nebo se 

na podobné informace zeptá (např. představí 

sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, 

vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za 

použití jednoduchých slovních spojení 

a otázek  

 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 

Sdělování základních informací 

osvojovaných témat. 

Tematické okruhy – domov, rodina, 

škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 

jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 

dopravní prostředky, kalendářní rok 

(roční období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny), zvířata, příroda, počasí). 

 představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co 

dělá, vlastní, umí, má rád/nerad za použití 

jednoduchých slovních spojení a vět  

 sdělí informace o členech své rodiny, 

kamarádech a spolužácích (např. jméno, 

věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají 

rádi/neradi) za použití jednoduchých 

slovních spojení a vět  
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Mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 
  

 popíše skutečnosti, se kterými se běžně 

setkává (např. předměty, zvířata, činnosti), 

za použití jednoduchých slovních spojení a 

vět  

 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá  

Tvorba otázek a odpovědí na daná 

témata. 
 reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních 

spojení a vět na otázky týkající se jeho 

samotného, členů jeho rodiny a kamarádů 

(např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, 

vlastní a umí, má rád/nerad)  

 odpoví a poskytne konkrétní informace 

(např. o předmětech, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích), které se 

vztahují k osvojovaným tématům, za použití 

slov, jednoduchých slovních spojení a vět  

 zeptá se na konkrétní informace (např. o 

předmětech, zvířatech, činnostech nebo 

číselných a časových údajích), které se 

vztahují k osvojovaným tématům, za použití 

slov, jednoduchých slovních spojení a vět  

 

Poslech s porozuměním 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností 

Jednoduché pokyny a otázky.  porozumí krátkým a jednoduchým otázkám 

souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li 

mu pokládány pomalu a s pečlivou 

výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, 

ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, 

vykoná činnost) 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

Slova a jednoduché věty pronášené 

pomalu a zřetelně týkající se 

osvojovaných témat s vizuální oporou. 
  

 rozpozná známá slova a slovní spojení 

(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v pomalém 

a zřetelném projevu, který se vztahuje k 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

66 
 

osvojovaným tématům  

 porozumí významu slov a slovních spojení 

vztahujících se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen pomalu a 

zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 

znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam daného slova nebo slovního 

spojení, vykoná činnost)  

 porozumí smyslu jednoduchých vět 

vztahujících se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen pomalu a 

zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 

znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam dané věty nebo její části, vykoná 

činnost)  

 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu  
 

Jednoduché poslechové texty 

pronášené pomalu a zřetelně s vizuální 

oporou. 

 zachytí konkrétní informace (např. 

o předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových 

údajích) v krátkém jednoduchém 

poslechovém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům, má-li k dispozici 

vizuální nebo zvukovou oporu  

 porozumí tématu velmi krátkého 

a jednoduchého poslechového textu, který 

se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li 

k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující téma nebo 

obsah daného textu)  
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Čtení s porozuměním 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 

Vyhledávání potřebných informací 

v jednoduchém textu, vztahujících se 

k osvojovaným tématům. 

 najde konkrétní informace (např. 

o předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových 

údajích) v krátkém jednoduchém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům  
 

 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu  
 

Čtení jednoduchých krátkých textů 

z běžného života. 
  

 rozpozná známá slova a slovní spojení 

(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v krátkém 

textu z běžného života  

 porozumí významu slov, slovních spojení a 

jednoduchých vět, které se vztahují k 

tématům z běžného života, má-li k dispozici 

vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo 

slovního spojení, vykoná činnost)  

 porozumí tématu krátkého textu, který se 

vztahuje k tématům z běžného života a je 

podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného textu)  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Matematika první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Číslo a početní operace 

M-3-1-01 - používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků přiměřeně věku 

Číselný obor 0 – 20, počítání, modelování. 

 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

Číselný obor 0 – 20, čtení, zápis a porovnávání čísel. 

 

M-3-1-03 - užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose do 20 

Orientace na číselné ose a správné zobrazení přirozeného 

čísla do 20. 

 

M-5-1-01 - chápe komutativnost sčítání při 

počítání do 20 
Komutativnost sčítání v oboru přirozených čísel do 20. 

 

M-3-1-04 - provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly 

přiměřeně věku 

Sčítání a odčítání zpaměti v oboru přirozených čísel do 

dvaceti bez přechodu desítky. 

 

M-3-1-05 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Řešení a vytváření slovních úloh na osvojené početní 

operace. 
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přiměřeně věku 

 

Závislosti a vztahy 

M-3-2-01  - orientuje se v čase přiměřeně 

věku 
Orientace v čase – dny, hodiny. 

 

M-3-2-02  - popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života přiměřeně věku 

Přímá úměrnost - jednoduché příklady z praktického 

života. 

 

M-3-2-03  - doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel přiměřeně věku 
Jednoduché tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 

 

 

Nestandardní úlohy 

M-5-4-01  - řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky přiměřeně 

věku 

Matematické hádanky, hlavolamy, netradiční slovní 

úlohy. 

 

 

Geometrie 

M-3-3-01 – rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa přiměřeně věku 

Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa. 

 

M-3-3-02  - porovnává velikost útvarů Základní rovinné útvary různých velikostí, porovnávání.  

M-3-3-03  - rozezná  jednoduché souměrné 

útvary v rovině 

Tvoření jednoduchých souměrných útvarů překládáním 

papíru. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Matematika druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Číslo a početní operace 

M-3-1-01 - používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků přiměřeně věku 

Číselný obor 0 – 100, počítání, modelování. 

 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

 

Číselný obor 0 – 100, čtení, zápis a porovnávání čísel. 

 

M-3-1-03 - užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose do 100 

Orientace na číselné ose a správné zobrazení přirozeného 

čísla do 100. 

 

M-5-1-01 - využívá při pamětném počítání 

komutativnost sčítání a chápe komutativnost 

násobení 

Komutativnost sčítání a násobení v oboru přirozených 

čísel do 100. 

 

M-3-1-04 - provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly 

přiměřeně věku  

Sčítání a odčítání zpaměti v oboru přirozených čísel do 

sta. Násobilka 2,3,4, a 5. Násobení a dělení v oboru 

těchto násobilek. 

 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

71 
 

M-5-1-03 - zaokrouhluje přirozená čísla 

v daném oboru 
Zaokrouhlování přirozených čísel do 100 na desítky. 

 

M-3-1-05 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace, přiměřeně věku 

Řešení a vytváření slovních úloh na osvojené početní 

operace. 

 

 

Závislosti a vztahy 

M-3-2-01 - orientuje se v čase přiměřeně 

věku 
Orientace v čase - měsíce, dny, hodiny (datum). 

 

M-3-2-02 - popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života, přiměřeně věku 

Přímá úměrnost - jednoduché příklady z praktického 

života. 

 

M-3-2-03 - doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel, přiměřeně věku 
Jednoduché tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 

 

 

Nestandardní úlohy 

M-5-4-01 - řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky přiměřeně 

věku 

Matematické hádanky, hlavolamy, netradiční slovní 

úlohy.  

 

 

Geometrie v rovině i prostoru 

M-3-3-01 – rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa přiměřeně věku 

Základní geometrické rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa. 

 

M-3-3-02  - porovnává velikost útvarů, měří 

a odhaduje délku úsečky přiměřeně věku 

Základní rovinné útvary různých velikostí, porovnávání. 

Nácvik odhadu délky. 

 

M-3-3-03  - rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině přiměřeně věku 
 Souměrné útvary v rovině.  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Matematika třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Číslo a početní operace 

M-3-1-01 - používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

Číselný obor 0 – 1000, počítání, modelování, rozklad 

čísla v desítkové soustavě. 

 

M-3-1-02 - čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 

Číselný obor 0 – 1000, čtení, zápis, porovnávání. 

 

M-3-1-03 - užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose 

Orientace na číselné ose a správné zobrazení 

přirozeného čísla do 1000. 

 

M-5-1-01  - využívá při pamětném počítání 

komutativnost sčítání a násobení 

Komutativnost sčítání a násobení v oboru přirozených 

čísel do 1000. 

 

M-3-1-04  - provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly 

Sčítání a odčítání zpaměti v oboru přirozených čísel 

do 1000. 

Násobilka 0-10. Násobení a dělení v oboru těchto 
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násobilek.  

Násobení a dělení mimo obor násobilek (úvod). 

M-5-1-03  - zaokrouhluje přirozená čísla 

a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1000 na desítky 

a stovky. Nácvik kontroly výsledků. 

 

M-3-1-05  - řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Řešení a vytváření slovních úloh na osvojené početní 

operace. 

 

 

Závislosti a vztahy 

M-3-2-01- orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času 

 

Orientace v čase podle hodin a kalendáře. 

Nácvik určování času s přesností na minuty.  

Digitální display. 

 

M-5-2-01  - vyhledává data Vyhledávání číselných údajů z různých zdrojů.  

M-3-2-02- popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 

Přímá úměrnost - příklady z praktického života 

přiměřeně věku. Jednotky hmotnosti. 

 

M-3-2-03  - doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

Tabulky, schémata, posloupnosti čísel přiměřeně věku 

a probranému učivu. 

 

 

Nestandardní úlohy 

M-5-4-01 jednoduché praktické slovní úlohy 

a problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky přiměřeně 

věku 

Matematické hádanky, hlavolamy, netradiční slovní 

úlohy.  

 

 

Geometrie 

M-3-3-01 – rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa 

Základní geometrické útvary.  

Jednoduchá tělesa. Příprava na rýsování. 

 

M-3-3-02 - porovnává velikost útvarů, měří 

a odhaduje délku úsečky 

Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa různých 

velikostí, porovnávání. Nácvik odhadu délky úsečky.  
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Jednotky délky. 

 

M-3-3-03 - rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

Tvoření jednoduchých souměrných rovinných útvarů.  

Souměrné útvary v rovině. 

 

M-5-3-04  - rozpozná rovnoběžky 

a různoběžky 
Rovnoběžky a různoběžky. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Matematika čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Číslo a početní operace 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla do milionu, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

Číselný obor 0 – 1 000 000, zápis a čtení čísel, 

porovnávání, rozvinutý zápis čísla, desítková soustava, 

římské číslice. 

 

M-3-1-03 - užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose 

Orientace na číselné ose nebo na jejích úsecích a správné 

zobrazení přirozeného čísla do 1 000 000. 

 

M-5-1-01  - využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost sčítání a 

násobení, chápe asociativnost sčítání a 

násobení 

Asociativnost sčítání a násobení zpaměti. Komutativnost 

při pamětném i písemném sčítání a násobení v oboru 

do 1 000 000. 

Sčítání a odčítání zpaměti – čísla, která mají nejvýše dvě 

číslice různé od nuly. 

 

M-5-1-02  - provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel přiměřeně věku 

Písemné sčítání dvou sčítanců, písemné odčítání, 

písemné násobení jednociferným a dvojciferným 

činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem. 

 

M-5-1-03  - zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel 

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000. Nácvik 

odhadu a kontroly výsledků početních operací. Práce 

s kalkulátorem. 
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přiměřeně věku 

M-5-1-04 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v oboru 

přirozených čísel, přiměřeně věku 

Řešení a vytváření slovních úloh na osvojené početní 

operace. Matematizace reálné situace. 

 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku 

 

Celek, část, zlomek. Vztah mezi celkem a jeho částí 

vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života. 

 

M-5-1-06 porovná zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Porovnávání názorně vyjádřených zlomků se stejným 

jmenovatelem. 

 

 

Závislosti a vztahy 

M-3-2-01- orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času 

 

Orientace v čase podle hodin a kalendáře. Určení času 

s přesností na minuty a vteřiny. Digitální display. 

Jednotky času. 

 

M-5-2-01 - vyhledává, sbírá data, provádí a 

zapisuje jednoduchá pozorování (např. 

měření teploty) 

Vyhledávání a zaznamenání číselných údajů z různých 

zdrojů, jednoduchá pozorování (např. měření teploty), 

jednotky objemu a hmotnosti 

 

M-5-2-02 - čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy, přiměřeně věku 

Tabulky, schémata, grafy a diagramy, posloupnosti čísel 

přiměřeně probranému učivu. 

 

 

Nestandardní úlohy 

M-5-4-01 - řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky přiměřeně 

věku 

Matematické hádanky, hlavolamy, netradiční slovní 

úlohy. Úlohy zařazované do matematických soutěží 

a srovnávacích testů. 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

M-5-3-01 – narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 

a kružnici) 

Rýsování (náčrt) základních rovinných útvarů.  

 

M-5-3-02   - sčítá graficky úsečky, určí délku 

lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením 

Grafický součet úseček. Určení délky lomené čáry 

a mnohoúhelníku (sečtení délek stran). Jednotky délky 
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délek jeho stran přiměřeně věku a jejich převody. 

M-5-3-03 - rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné útvary, 

rozpozná a využije osovou souměrnost 

v praktických situacích 

Určování os souměrnosti překládáním papíru. Tvoření 

souměrných útvarů. Souměrné útvary ve čtvercové síti. 

 

M-5-3-04 - rozpozná kolmice a rovnoběžky 

a sestrojí kolmice 
Vztah dvou přímek v rovině. Rýsování. 

 

M-5-3-05 - určí obsah jednoduchého obrazce 

pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

Čtvercová síť, jednotky obsahu, síť krychle a kvádru. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Matematika pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a dílčí výstupy  učivo 

Indikátory dle standardů, 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Číslo a početní operace 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla větší než milion, užívá 

a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 

Číselný obor 0 – miliarda, čtení a zápis čísel, 

porovnávání čísel, rozvinutý zápis, desítková 

soustava, římské číslice, orientace na číselné 

ose a na jejích úsecích. 

 přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti 

číselných řádů desítkové soustavy  

 využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) 

v desítkové soustavě  

 porovnává čísla do milionů  

(indikátory z M-5-1-03) 

M-5-1-01 - využívá při pamětném 

i písemném počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení 

Asociativnost a komutativnost při pamětném 

i písemném sčítání a násobení v daném oboru. 

 žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a 

dělí v oboru malé násobilky  

 využívá komutativnost sčítání a násobení při 

řešení úlohy a při provádění zkoušky výpočtu  

 využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení 

jednoduchých úloh s užitím závorek  

M-5-1-02 - provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených čísel 

Číselný obor 0 – miliarda. 

Písemné sčítání (tři až čtyři přirozená čísla). 

Písemné odčítání (dvě přirozená čísla). 

 žák správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných 

řádů) při sčítání, odčítání, násobení a dělení 

přirozených čísel  
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Písemné násobení (až čtyřciferným 

činitelem). 

Písemné dělení (až dvojciferným dělitelem) 

Účelné propojování písemného i pamětného 

počítání (i s použitím kalkulátoru). 

 využívá při písemném výpočtu znalost přechodu 

mezi číselnými řády  

 využívá znalosti malé násobilky při písemném 

násobení a dělení nejvýše dvojciferným číslem  

 provádí písemné početní operace včetně kontroly 

výsledku  

 dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru 

přirozených čísel  

M-5-1-03 - zaokrouhluje přirozená 

čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel  

Zaokrouhlování přirozených čísel.  

Odhad a kontrola výsledků početních operací  

v oboru přirozených čísel. 

Kontrola výpočtu pomocí kalkulátoru. 

 žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím 

znalosti číselných řádů desítkové soustavy  

 využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) 

v desítkové soustavě  

 porovnává čísla do milionů  

 zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku 

pro zaokrouhlování  

 užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v 

oboru přirozených čísel  

 orientuje se na číselné ose a jejích úsecích  

 provádí číselný odhad a kontrolu výsledku  

M-5-1-04 - řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru přirozených 

čísel  

  

Vytváření slovních úloh na osvojené početní 

operace. 

Řešení slovních úloh (zápis, popř. grafické 

znázornění, stanovení řešení, odhad, výpočet 

a kontrola výsledku, formulace odpovědi). 

 žák porozumí textu úlohy (rozlišuje informace 

důležité pro řešení úlohy)   

 zformuluje odpověď k získanému výsledku  

 vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

M-5-1-05 - modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku 

 

Vyjádření části z celku a naopak. Zápis ve 

formě zlomku (čitatel, jmenovatel, zlomková 

čára). Důraz na desetinný zlomek, úvod do 

desetinných čísel. 

 žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho 

částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z 

běžného života 

 využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 

1/5, 1/10 celku 

 vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny 

M-5-1-06 - porovná, sčítá a odčítá Sčítání a odčítání zlomků se stejným  žák porovná zlomky se stejným jmenovatelem 
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zlomky se stejným jmenovatelem v oboru 

kladných čísel 

 

jmenovatelem (zejména poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných 

obrázků (čtvercová síť, kruhový diagram, 

číselná osa) 

(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) 

 sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

 pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků 

(např. čtvercová síť, kruhový 

 diagram, číselná osa) a tyto početní operace 

zapisuje 

M-5-1-07 - přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 

hodnoty  
 

Vysvětlení vztahu mezi celkem a jeho částí 

vyjádřenou desetinným číslem na příkladech 

z běžného života. 

Čtení, zápis a znázornění desetinných čísel 

v řádu desetin a setin na číselné ose, 

porovnání desetinných čísel v řádu desetin 

a setin ve čtvercové síti nebo v kruhovém 

diagramu 

 žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho 

částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech 

z běžného života 

 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu 

desetin na číselné ose a jejích úsecích, ve 

čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

 porovná desetinná čísla v řádu desetin 

M-5-1-08  - porozumí významu znaku „-„ 

pro zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose  

Znázornění, čtení a zápis celých čísel 

v rozmezí – 100 až + 100 

Příklady záporných čísel v běžném životě 

(měření teploty, vyjádření dlužné částky) 

 žák znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá 

čísla v rozmezí  –100 až +100  

 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě  

 

Závislosti a vztahy 

M-3-2-01 - orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času 

Orientace v čase podle hodin a kalendáře. 

Určení času s přesností na minuty a vteřiny. 

Digitální display. Jednotky času. 

 

M-5-2-01 - vyhledává, sbírá a třídí 

data 

 

Vyhledávání, zaznamenání a třídění číselných 

údajů z různých zdrojů. Jednoduchá 

pozorování. 

 provádí a zapisuje jednoduchá pozorování 

(měření teploty, průjezd aut za daný časový limit 

apod.)  

 vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle 

daného kritéria  

 posuzuje reálnost vyhledaných údajů  

M-5-2-02 - čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy  

Tabulky, schémata, grafy a diagramy, 

posloupnosti čísel přiměřeně probranému 

 doplní údaje do připravené tabulky nebo 

diagramu   
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učivu. 

Finanční produkty, úspory. 

 vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná 

data   

 vyhledá údaje z různých typů diagramů 

(sloupcový a kruhový diagram bez použití %)  

 používá jednoduché převody jednotek času při 

práci s daty (např. v jízdních řádech  

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

M-5-4-01 - řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy a problémy, jejichž řešení 

je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech 

školské matematiky  

Matematické hádanky, hlavolamy, netradiční 

slovní úlohy. Úlohy zařazované 

do matematických soutěží a srovnávacích 

testů. 

Řešení úloh úsudkem, číselné a obrázkové 

řady. 

 vyhledá v textu jednoduché úlohy potřebné údaje 

a vztahy  

 volí vhodné postupy pro řešení jednoduché úlohy  

 vyhodnotí výsledek úlohy  

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-01 - narýsuje a znázorní 

základní rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce  

Rýsování (náčrt) základních daných 

rovinných útvarů. 

Využití základních vlastností rovinných 

útvarů při jednoduchých konstrukcích. 

Konstrukce čtverce a obdélníku. 

Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného 

a rovnoramenného trojúhelníku. 

 rozezná základní rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnice) nezávisle na 

jejich natočení, velikosti nebo označení 

 určí rovinné útvar pomocí počtu vrcholů a stran, 

rovnoběžnosti a kolmosti stran  

 využívá základní pojmy a značky užívané 

v rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; 

bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, 

rovnoběžky, kolmice)  

 rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, 

válec) a určí na nich základní rovinné útvary 

 žák narýsuje kružnici s daným poloměrem  

 žák narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník 

se třemi zadanými délkami stran  

 žák narýsuje čtverec a obdélník s užitím 

konstrukce rovnoběžek a kolmic  
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 žák dodržuje zásady rýsování  

M-5-3-02 - sčítá a odčítá graficky 

úsečky, určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho 

stran 

Měření vzdálenosti, vhodné jednotky délky 

a převodní vztahy mezi nimi. 

Grafické sčítání a odčítání úseček, 

porovnávání úseček podle délky 

Určování délky lomené čáry a obvodu 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. 

Jednotky délky a jejich převody: milimetr, 

centimetr, metr, kilometr. 

Odhady. Seznámení se vzorci pro výpočet 

obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku. 

Jednotky délky. 

 rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru  

 s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí 

obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, 

čtyřúhelníku, mnohoúhelníku)   

 graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky  

 určí délku lomené čáry graficky i měřením  

 převádí jednotky délky (km na m, m na cm, cm 

na mm)  

M-5-3-03 - sestrojí rovnoběžky 

a kolmice 

Vztah dvou přímek v rovině. Odhady.  

Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným 

bodem. 

 vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině  

 načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku  

M-5-3-04 - určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu  

Určení obsahu obrazce s pomocí čtvercové 

sítě, základní jednotky obsahu. Seznámení se 

vzorci pro výpočet obsahu čtverce 

a obdélníku. 

Složené obrazce ve čtvercové síti. 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného 

útvaru, který lze složit ze čtverců, obdélníků  

 používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, 

km2) bez vzájemného převádění  

M-5-3-05 - rozpozná a znázorní 

ve čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním 

papíru  

Jednoduché osově souměrné útvary 

ve čtvercové síti. 

Určení osy souměrnosti útvaru překládáním 

papíru; 

Využití osové souměrnosti v praktických 

činnostech a situacích. 

 pozná osově souměrné útvary (i v reálném 

životě) 

 určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Informatika druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Základy práce s počítačem 

ICT 5-1-01 - orientuje se v základních 

funkcích počítače. 
Základní funkce počítače. 

 

ICT 5-1-02 - respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware  

i software přiměřeně věku 

Jednoduché zásady bezpečné práce s PC. 

 

ICT 5-1-03 - chrání data před poškozením a 

ztrátou přiměřeně věku 
Seznámení s formáty souborů a zálohování dat. 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

ICT 5-2-01 - zná jednoduchou cestu ke 

vstupu na dětský internet 

Dětský internet - cesta, přihlášení, orientace  

v něm. 
 

ICT 5-2-02 - internet zná jako zdroj 

informací a zábavy 
Dětský internet - orientace, vyhledání informací i her. MDV 

 

Zpracování a využití informací 

ICT 5-3-01 - orientuje se v obrázkovém 

editoru 
Základní funkce grafického editoru – omalovánky.  
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Informatika třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Základy práce s počítačem 

ICT 5-1-01 - využívá základní standardní 

funkce počítače přiměřeně věku 
Základní funkce počítače a jejich využití. 

 

ICT 5-1-02 - respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware i software přiměřeně věku 

Jednoduché zásady bezpečné práce s PC.  

Prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky. 

 

ICT 5-1-03 - chrání data před poškozením a 

ztrátou přiměřeně věku 
Seznámení s formáty souborů a zálohování dat. 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

ICT 5-2-01 - při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

přiměřeně věku  

Internet - cesta, přihlášení, orientace v něm.  

ICT 5-2-03 - orientuje se pro něj 

v nejznámějším portálu 
Internet - orientace, vyhledání informací i her. MDV 

 

Zpracování a využití informací 

ICT 5-3-01 - orientuje se v textovém a 

obrázkovém editoru, vytváří jednoduchý 

obrázek 

Základní funkce grafického editoru - vlastní obrázek. MDV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Informatika čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Základy práce s počítačem 

ICT 5-1-01 - využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie přiměřeně 

věku 

Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení. 

Multimediální využití počítače.  

Informace a informační zdroje. 

MDV 

ICT 5-1-02 - respektuje pravidla bezpečné práce  

s hardware i software a postupuje poučeně  

v případě jejich závady 

Zásady bezpečné práce s PC. 

Prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky.  

Jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných 

problémech s hardware a software. 

 

ICT 5-1-03 - chrání data před poškozením, ztrátou  

a zneužitím přiměřeně věku 
Práce s formáty souborů a zálohování dat.   

 

Vyhledávání informací a komunikace 

ICT 5-2-01 - při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

přiměřeně věku 

Internet - cesta, přihlášení, orientace v něm.  

ICT 5-2-02 - vyhledává konkrétní informace  

na portálech. 

Internet - orientace, vyhledávání konkrétních informací. 

 
MDV 

ICT 5-2-03 - komunikuje pomocí internetu či Pravidla bezpečného internetu. Komunikace pomocí  
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jiných běžných komunikačních zařízení přiměřeně 

věku 

internetu. 

 

Zpracování a využití informací 

ICT 5-3-01 - orientuje se v textovém a 

obrázkovém editoru, vytváří jednoduchý obrázek, 

píše jednoduchý text 

Základní funkce grafického a textového editoru - vlastní 

obrázek, jednoduchý krátký text. 
MDV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Informatika pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Základy práce s počítačem 

ICT 5-1-01 - využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie 

Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení. 

Multimediální využití počítače. Informace, informační 

zdroje a informační instituce. 

MDV 

ICT 5-1-02 - respektuje pravidla bezpečné práce 

s hardware i software a postupuje poučeně 

v případě jejich závady 

Zásady bezpečné práce s PC. Prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky. 

Jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných 

problémech s hardware a software. 

 

ICT 5-1-03 - chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 
Práce s formáty souborů a zálohování dat.   

Vyhledávání informací a komunikace 

ICT 5-2-01 - při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
Internet - cesta, přihlášení, orientace v něm.  

ICT 5-2-02 - vyhledává informace na portálech, 

v knihovnách a databázích 

Internet - orientace, vyhledávání konkrétních informací 

z různých zdrojů. 
MDV 

ICT 5-2-03 - komunikuje pomocí internetu či 

jiných běžných komunikačních zařízení 

Pravidla bezpečného internetu. Komunikace pomocí 

internetu. 
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Zpracování a využití informací 

ICT 5-3-01 - pracuje s textem a obrázkem v 

textovém a grafickém editoru 

Základní funkce grafického a textového editoru - tvorba 

a úpravy obrázku či textu. 
MDV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Prvouka první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Člověk a zdraví 

ČJS-3-5-01-zná  základní hygienické 

a režimové návyky, seznamuje se s činnostmi 

podporujícími zdraví 

Pravidelné provádění základních hygienických návyků  

a péče o zevnějšek v průběhu denního režimu.  

Určování jednotlivých částí těla, popis podle skutečnosti 

nebo modelu. Zdravý životní styl, denní režim, správná 

výživa, pitný režim.  

TV, ŠD 

ČJS-3-5-02- seznamuje se se zásadami 

bezpečného chování, orientuje se 

v základních pravidlech účastníků silničního 

provozu přiměřeně věku, učí se chovat tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Vhodná a nevhodná místa pro hru. Bezpečné chování 

v silničním provozu, dopravní značky, předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 

prostředcích (bezpečnostní prvky). 

TV, ŠD 

ČJS-3-5-03 - chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, v případě potřeby 

požádá o pomoc 

Nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka 

o navazování kontaktu. Přivolání pomoci v případě 

ohrožení, čísla tísňového volání. 

 OSV, ŠD 

ČJS-3-5-04 - reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená- 

postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén). Ochrana a evakuace při požáru. 

Integrovaný záchranný systém. 

OSV, ŠD 

ČJS-5-5-08 - uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví  

Osvojování způsobů přátelského chování ve třídě a mimo 

školu. Rodina, vztahy v rodině. 
OSV, ŠD, Pro-sex.vých. 
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Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 - rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, orientuje se  

v pravidlech školy, uvědomuje si přirozenou 

odlišnost spolužáků 

Příbuzenské vztahy v rodině a činnosti jednotlivých 

členů rodiny, významné události v rodině, život v rodině. 

Školní režim a řád, společné vytváření pravidel. Rozvrh 

hodin. 

Osvojování vhodného chování ke spolužákům, učitelům, 

pracovníkům školy. 

OSV 

ČJS-3-2-02 - orientuje se v běžných 

povoláních a pracovních činnostech  

Poznávání jednotlivých povolání a pracovních činností 

kolem sebe. 
 

 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01- orientuje se v částech dne 

Základní orientace v čase – rok, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, části dne. 

Určování času v celých hodinách. 

M 

ČJS-3-3-03- uplatňuje elementární poznatky 

o sobě a o rodině 
Datum narození.   

 

Místo kde žijeme 

ČJS-3-1-01- orientuje se v místě svého 

bydliště a školy, pozná možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

Prostory školy a jejich funkce, orientace ve škole  

a nejbližším okolí školy a svého domu. Možná nebezpečí 

v okolí. 

ŠD 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01- pozoruje viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, 

pravidelné pozorování počasí a průběžné zaznamenávání 

do kalendáře přírody. 

 ŠD 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Prvouka druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Člověk a zdraví 

ČJS-3-5-01- ovládá základní hygienické a 

 režimové návyky  

s využitím elementárních znalostí o lidském 

těle, vytváří si vztah k činnostem 

podporujícím zdraví 

Pravidelné provádění základních hygienických návyků  

a péče o zevnějšek v průběhu denního režimu.  

Lidské tělo- stavba těla. Péče o zdraví- zdravý životní 

styl, denní režim, správná výživa, pitný režim.  

 

 TV, ŠD 

ČJS-3-5-02- pozná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro hru 

a trávení volného času, pozná základní 

pravidla bezpečného chování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Osobní bezpečí -vhodná a nevhodná místa pro hru. 

Bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky, 

předcházení rizikovým situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky). 

TV 

ČJS-3-5-03 - chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 

Nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka 

o navazování kontaktu. Přivolání pomoci v případě 

ohrožení, čísla tísňového volání. 

 OSV, ŠD 

ČJS-3-5-04-reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená- 

postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén). Ochrana a evakuace při požáru. 

OSV, ŠD 
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Integrovaný záchranný systém. 

ČJS-5-5-08- uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a chápe rozdíl mezi 

pohlavími přiměřeně věku 

Osvojování způsobů přátelského chování ve třídě a mimo 

školu. Rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 

vztahy. 

Pro-sex.vých. 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 - rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, orientuje se  

v pravidlech školy, chápe přirozenou 

odlišnost spolužáků 

Příbuzenské vztahy v rodině. Vztahy mezi členy rodiny. 

Život rodiny. Významné události v rodině.  

Základní společenská pravidla chování mezi lidmi – ve 

škole, doma.  

Osvojování vhodného chování ke spolužákům, učitelům, 

pracovníkům školy. 

OSV 

ČJS-3-2-02 - chápe význam běžných 

povolání a pracovních činností  

Předměty denní potřeby, předměty pro zábavu  

a zkrášlení života. Jak se lidé baví a tráví volný čas. Jak 

lidé cestují a jak nakupují. 

ŠD 

 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01- vyjmenuje části dne a orientuje 

se v základních časových údajích, chápe 

průběh děje v minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti 

Orientace v čase podle hodin (půlhodiny, čtvrthodiny) 

a kalendáře. 

Rytmus života, fáze života od narození po stáří, 

pravidelně opakované činnosti lidí, časové vztahy  

v životě. 

M 

ČJS-3-3-03- uplatňuje elementární poznatky 

o sobě, o rodině a činnostech člověka 

Sestavení vlastního režimu dne, sledování významných 

dat v kalendáři. 
  

 

Místo kde žijeme 

ČJS-3-1-01- orientuje se v jednoduchém 

plánu svého bydliště a školy, rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 

Domov - bydliště – adresa. Dům – jeho označení. Okolí 

bydliště. Možná nebezpečí v okolí. 
  

ČJS-3-1-02- pozoruje změny v nejbližším 

okolí, obci (městě) 

Prostředí v okolí bydliště. 
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Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01 - pozoruje, popíše viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

Pravidelné pozorování počasí, průběžné zaznamenávání 

do kalendáře přírody, proměny přírody v jednotlivých 

ročních obdobích. 

  

ČJS-3-4-02 - pozoruje příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

Reakce organismů na roční období.  

Rostliny - známé a snadno dostupné druhy rostlin, stavba 

těla a jeho částí u některých druhů rostlin. 

 

Živočichové -  základní skupiny živočichů, stavba těla 

vybraných živočichů, živočichové ve volné přírodě, 

živočichové chování lidmi. Péče o živočichy v přírodě  

a v zajetí. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Prvouka třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Člověk a zdraví 

ČJS-3-5-01 - uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím elementárních znalostí 

o lidském těle- projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 

Lidské tělo- stavba těla, základní funkce a projevy. 

Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince. 

Péče o zdraví- zdravý životní styl, denní režim, správná 

výživa, pitný režim, vhodná skladba stravy. 

Osobní, intimní a duševní hygiena. 

 TV, ŠD 

ČJS-3-5-02-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 

Osobní bezpečí, krizové situace -vhodná a nevhodná 

místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí. 

Bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky, 

předcházení rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky). 

Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání. 

TV 

ČJS-3-5-03-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 

Nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka 

o navazování kontaktu. Přivolání pomoci v případě 

ohrožení fyzického a duševního zdraví. Čísla tísňového 

volání, správný způsob volání na tísňovou linku. 

 ŠD, TV 
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ČJS-3-5-04-reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

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. 

OSV, ŠD 

ČJS-5-5-07-ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

 

Drobné úrazy a poranění, první pomoc při drobných 

poraněních. Čísla tísňového volání a správný způsob 

volání na tísňovou linku. 

 TV, ŠD 

ČJS-5-5-08- uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a chápe rozdíl mezi 

pohlavími přiměřeně věku 

Osvojování způsobů přátelského chování ve třídě a mimo 

školu. Rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 

vztahy. 

 OSV, Pro –sex.vých. 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01- rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

Příbuzenské vztahy v rodině. Vztahy mezi členy rodiny.  

Společné vytváření školních pravidel. 

Osvojování vhodného chování ke spolužákům, učitelům, 

pracovníkům školy. 

OSV 

ČJS-3-2-02 - odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 

Práce fyzická a duševní. Zaměstnání.  

ČJS-5-2-04- rozpozná základní formy 

vlastnictví a používá peníze v běžných 

situacích přiměřeně věku 

Základní formy vlastnictví.  M 

 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01 - využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, rozlišuje 

děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

Orientace v čase podle hodin a kalendáře.  

Určování času s přesností na minuty, digitální displej. 

Rytmus života, fáze života od narození do stáří, časové 

vztahy v životě. 

M 

ČJS-3-3-02- pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, významné 

Významné osobnosti, kulturní a historické památky, 

významné události regionu. 
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události regionu, interpretuje některé 

pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž 

žije 

Regionální pověsti. 

ČJS-3-3-03 - 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 

Sestavení vlastního režimu dne, sledování významných 

dat v kalendáři. 
MKV 

 

Místo kde žijeme 

ČJS-3-1-01 - vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším 

okolí 

Orientace v krajině, světové strany. Práce s plánem, 

mapou a kompasem. Možná nebezpečí v okolí. 
VDO 

ČJS-3-1-02 - začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, 

obci (městě) 

Naše obec a její části, poloha v krajině, směry  

do sousedních obcí. Význačné budovy, dopravní síť. 

Minulost a současnost obce. 

Historická a památná místa v obci.  

Životní prostředí v obci a okolí.  

Krajina v okolí obce, typ a povrch krajiny. 

ŠD, EV 

ČJS-3-1-03 - rozliší přírodní a umělé prvky 

v okolní krajině a vyjádří různými způsoby 

její estetické hodnoty a rozmanitost 

Lidské zásahy v krajině, jejich vliv na životní prostředí, 

ochrana krajiny, chráněné oblasti. 

 

EV 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01 - pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

Živá příroda – pravidelné pozorování počasí, průběžné 

zaznamenávání do kalendáře přírody, proměny přírody v 

jednotlivých ročních obdobích.  

Reakce organismů na roční období. 

Neživá příroda a přírodniny. Vztah člověka a přírody. 

  

ČJS-3-4-02 - roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

Rostliny – společné znaky, stavba těla a jeho částí u 

některých druhů rostlin. Funkce jednotlivých částí 
EV, ŠD 
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příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

rostlin. 

Známé a snadno dostupné druhy rostlin. 

Živočichové  - základní skupiny, stavba těla vybraných 

živočichů, funkce jednotlivých částí těla. Chráněné a 

ohrožené druhy živočichů. Význam rostlin a živočichů v 

přírodě a pro člověka. 

ČJS-3-4-03- provádí jednoduché pokusy 

u skupiny známých látek, určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů 

Látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 

skupenství, vlastnosti. Voda a vzduch – výskyt, 

vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, 

složení, proudění vzduchu, význam pro život. 

M 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Vlastivěda čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Místo, kde žijeme 

ČJS-5-1-01 - určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště vzhledem ke krajině a státu 

Obec, místní krajina - její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce, význačné budovy, 

dopravní síť. 

ŠD 

ČJS-5-1-02 - určí světové strany v přírodě, 

orientuje se podle nich  

Orientační body a linie, světové strany. 

 

 

TV, ŠD 

ČJS-5-1-03- rozlišuje mezi náčrty, plány 

a základními typy map; vyhledává jednoduché 

údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí  

na mapách naší republiky 

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 

vysvětlivky. 

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. 

 TV, ŠD 

ČJS-5-1-04 - vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury 

Regiony ČR – vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod. 
EV 

ČJS-5-1-05 - zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest 

  

Zážitky a zajímavosti z vlastních cest.  



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

99 
 

ČJS-5-1-06 - rozlišuje hlavní orgány státní moci 

i symboly našeho státu 
Naše vlast -domov, krajina, národ, státní symboly. VDO 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-5-2-01 - 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) 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie.  
OSV, VDO 

ČJS-5-2-02 - rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi, připustí svůj omyl a dohodne se na 

společném postupu a řešení 

 

Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování, ohleduplnost, předcházení konfliktům. 
VDO 

ČJS-5-2-03 - rozpozná ve svém okolí jednání 

a chování, která se už tolerovat nemohou a která 

porušují základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

Právo a spravedlnost -základní lidská práva a práva 

dítěte, práva a povinnosti žáků školy. 

 

VDO 

ČJS-5-2-04- orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 

peníze 

Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné. 

Hmotný a nehmotný majetek.  
 

ČJS-5-2-05 - poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy 

Kultura-podoby a projevy kultury, kulturní instituce. 

Základní globální problémy – nesnášenlivost mezi 

lidmi, globální problémy přírodního prostředí. 

EV 

 

Lidé a čas 

ČJS-5-3-01 - pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději  

a mezi jevy přiměřeně věku 

Orientace v čase a časový řád -určování času, čas jako 

fyzikální veličina. 

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace. 

M 

ČJS-5-3-02--chápe archivy, knihovny, sbírky 

muzeí a galerií jako informační zdroje pro 

pochopení minulosti, chápe základní význam 

chráněných částí přírody a kulturních památek  

Minulost kraje a předků – návštěva některého 

informačního zdroje. Péče o památky, lidé a obory 

zkoumající minulost. 

ČJ, ŠD 
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ČJS-5-3-03- rozeznává současné a minulé, 

orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti s využitím regionálních 

specifik 

Současnost a minulost v našem životě – proměny 

způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 

průběh lidského života. 

 

ČJS-5-3-04 -  chápe způsob života  

a práce předků na našem území  

v minulosti a současnosti  

s využitím regionálních specifik 

Báje, mýty a pověsti – minulost kraje a předků, 

domov, vlast, rodný kraj 
  

ČJS-5-3-05 - uvědomuje si historické důvody 

pro zařazení státních svátků a významných dnů 
Státní svátky a významné dny ČR.  VDO 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Vlastivěda pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Místo, kde žijeme 

ČJS 5- 1 -01- určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a 

státu 

Obec, místní krajina - její části, poloha v krajině.  

ČJS-5-1-02- určí světové strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě 

Světové strany v přírodě, určování podle mapy, 

orientace v terénu. Zásady bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě. 

 

TV, ŠD 

ČJS-5-1-03- rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map; vyhledává jednoduché 

údaje  

o přírodních podmínkách a sídlištích lidí  

na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 

Evropa a svět - 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. 

 

 

  

ČJS-5-1-04 - vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a 

kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska přírodního, historického, 

Regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, 

surovinové zdroje, výroba, služby a obchod. 
EV 
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politického, správního a vlastnického 

ČJS-5-1-05 - zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky  

a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 

cestování.   
VMEG 

ČJS-5-1-06 - rozlišuje hlavní orgány státní 

moci a některé jejich zástupce, symboly našeho 

státu a jejich význam 

Naše vlast - základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a samospráva, armáda ČR. 

 

VDO 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-5-2-01 - 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) 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie. Obchod, firmy, zájmové spolky, 

politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně 

slabým, společný „evropský dům“. 

OSV, VDO 

ČJS-5-2-02 - rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí 

svůj omyl a dohodne se na společném postupu 

a řešení 

 

Chování lidí – pravidla slušného chování, 

ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové chování, předcházení 

konfliktům. 

VDO 

ČJS-5-2-03 - rozpozná ve svém okolí jednání 

a chování, která se už tolerovat nemohou a 

která porušují základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

Protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů 

a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot. 

  

VDO 

ČJS-5-2-04- 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 

Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní 

a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení. Banka 

jako správce peněz, úspory, půjčky. 

M, ŠD 

ČJS-5-2-05 - poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy a navrhne možnosti 

Kultura- masová kultura a subkultura. 

Základní globální problémy – významné sociální 

problémy, problémy konzumní společnosti. 

EV 
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zlepšení životního prostředí obce (města)  

 

Lidé a čas 

ČJS-5-3-01 - pracuje s časovými údaji 

a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy 

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace. M 

ČJS-5-3-02 - využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti, zdůvodní základní 

význam chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

Minulost kraje a předků – návštěva některého 

informačního zdroje. Péče o památky, lidé a obory 

zkoumající minulost. 

ČJ, ŠD 

ČJS-5-3-03- rozeznává současné a minulé 

a orientuje se v hlavních reáliích minulosti 

a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

Současnost a minulost v našem životě – proměny 

způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 

průběh lidského života. 

 

ČJS-5-3-04 - srovnává a hodnotí  

na vybraných ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v minulosti a 

 současnosti s využitím regionálních specifik 

Báje, mýty a pověsti – minulost kraje a předků, 

domov, vlast, rodný kraj. 
  

ČJS-5-3-05 - objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a významných dnů 
Státní svátky a významné dny ČR. VDO 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Přírodověda čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Člověk a zdraví 

ČJS-5-5-01 – využívá poznatků o lidském 

těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav 

 

Lidské tělo-  základní funkce a projevy, životní potřeby 

člověka.  

 

 

TV, ŠD 

ČJS-5-5-02- rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

 

Základy lidské reprodukce, vývoj jedince. Pro-sex.vých. 

ČJS-5-5-03 - účelně plánuje svůj čas pro 

učení, práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb 

Denní režim, správná výživa, vhodná skladba stravy, 

pitný režim. 
ŠD 

ČJS-5-5-04 - vybaví si účelné způsoby 

chování v situacích ohrožujících zdraví a v 

modelových situacích simulujících 

mimořádné události, vnímá dopravní situaci, 

správně vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec a 

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví – služby odborné pomoci, správný 

způsob volání na tísňovou linku. 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –

postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku 

Pro-sex.vých., TV, OSV 
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cyklista požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný 

záchranný systém. Bezpečné chování v silničním 

provozu, předcházení rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky). 

ČJS-5-5-05 - vybaví si v modelových 

situacích jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

Návykové látky, závislost, odmítání návykových látek, 

nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 

médií. 

ŠD, IT 

 ČJS-5-5-06- uplatňuje základní dovednosti 

a návyky související s podporou zdraví 

a jeho preventivní ochranou 

Nemoci přenosné a nepřenosné, prevence nemocí 

a úrazů. 
OSV 

ČJS-5-5- 07 –rozpozná život ohrožující 

zranění, ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

Drobné úrazy a poranění, první pomoc při drobných 

poraněních. Čísla tísňového volání a správný způsob 

volání na tísňovou linku. 

TV, ŠD 

ČJS-5-5-08-uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního chování 

mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 Základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní vztahy. 
Pro-sex.vých. 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-5-4-01- chápe a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody  

 

Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva. 

 

 EV 

ČJS-5-4-03- zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů 

 

Základní společenstva ve vybraných lokalitách našeho 

regionu.  

 

 ŠD 

ČJS-5-4-04-orientuje se ve třídění organismů  

do známých skupin, využívá k tomu  

i jednoduché klíče a atlasy. 

Třídění organismů, práce s jednoduchými klíči  

a atlasy. 

 

 

 ŠD 

ČJS-5-4-05 - definuje některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 

odpovědnost lidí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
EV 
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aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

 

odpadů. 

 

ČJS-5-4-06-v modelových situacích prokáže 

schopnost účinně se chránit při vzniku 

mimořádných událostí 

Rizika v přírodě – spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy a ochrana před nimi. 

ŠD, TV 

ČJS-5-4-07-provádí jednoduché pokusy u 

skupiny známých látek a zpětně vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

Látky a jejich vlastnosti – porovnávání látek a měření 

veličin s praktickým užíváním základních jednotek.  
 M 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Přírodověda pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Člověk a zdraví 

ČJS-5-5-01- využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 

orgánových soustav a podpoře vlastního 

zdravého způsobu života 

Lidské tělo-  základní funkce a projevy, životní potřeby 

člověka. Zdravý životní styl. 

 

 

TV, ŠD 

ČJS-5-5-02-rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

Základy lidské reprodukce, vývoj jedince. Pro- sex.vých. 

ČJS-5-5-03-účelně plánuje svůj čas pro 

učení, práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob 

 Denní režim, správná výživa, výběr a způsob 

uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim. 
ŠD 

ČJS-5-5-04- uplatňuje účelné způsoby 

chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události, vnímá 

dopravní situaci, správně vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

 

Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné 

formy násilí v médiích. 

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – služby odborné pomoci, správný 

způsob volání na tísňovou linku. 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –

Pro-sex.vých., TV, OSV 
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postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný 

záchranný systém. 

ČJS-5-5-05 - předvede v modelových 

situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií. 

ŠD, IT 

ČJS-5-5-06-uplatňuje základní dovednosti 

a návyky související s podporou zdraví 

a jeho preventivní ochranou 

 Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence 

nemocí a úrazů.  

OSV 

ČJS-5-5-07-rozpozná život ohrožující 

zranění, ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

Drobné úrazy a poranění, první pomoc při drobných 

poraněních. Čísla tísňového volání a správný způsob 

volání na tísňovou linku. 

TV, ŠD 

 ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví  

a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 

v daném věku 

Partnerství, manželství, rodičovství. Základy sexuální 

výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka 

sexuality. 

Pro- sex.vých. 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-5-4-01 - objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází souvislosti 

mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka  

 Živá a neživá příroda. Nerosty a horniny, půda – některé 

hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, 

vznik půdy a její význam. Vzájemné vztahy mezi 

organismy - význam rovnováhy  

v přírodě, činnost člověka. 

  

ČJS-5-4-02 - vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 

období. 
 

ČJS-5-4-03 - zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi organismy 

Rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, 

vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí 

a počasí.  
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a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí  

ČJS-5-4-04-porovnává na základě 

pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá 

k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

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. 

 

IT 

ČJS-5-4-05 - zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy. 

 

 

ČJS-5-4-06-stručně charakterizuje 

specifické přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika mimořádných událostí, v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

Rizika v přírodě – spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy a ochrana před nimi. 

 

ČJS-5-4-07 - založí jednoduchý pokus, 

naplánuje  

a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

Člověk a technika – síla. Jednoduché stroje a zařízení. EV 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Hudební výchova první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

 

HV 3-1-01 - zpívá na základě svých dispozic 
Zvuk, tón, řeč, zpěv. Dýchání a výslovnost, sjednocování 

hlasového rozsahu, hlavový tón. 
  

HV 5-1-02 - reprodukují podle svých 

individuálních schopností  

a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň, přiměřeně 

věku 

Pohyb podle hudby, hra na tělo. Vokální  

a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou, 

hudebně pohybové hry. 

TV 

HV 3-1-02 - rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 
Rytmizace a melodizace jednoduchých textů.  

HV 3-1-03 - využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

Hra nejjednodušších doprovodů na nástroje Orffovského 

instrumentáře. 
 

HV 3-1-04 - reaguje pohybem na znějící 

hudbu 

Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu. 

Pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a jejího 

ukončení. 
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HV 3-1-05 - rozpozná tón 
Tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný, slabý. Hudba 

vokální a instrumentální.  
 

HV 3-1-06 - orientuje se v základních 

hudebních nástrojích 
Základní hudební nástroje.   
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Hudební výchova druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

 

HV 3-1-01 - zpívá na základě svých dispozic 
Kánon, rozvíjení hlavového tónu, měkké nasazení, 

výslovnost samohlásek na konci slov. 
  

HV 5-1-02 - reprodukují podle svých 

individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň, přiměřeně 

věku 

Hudebně pohybové hry. TV 

HV 3-1-02 - rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 
Rytmizace a melodizace jednoduchých textů.  

HV 3-1-03 - využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

Hra jednoduchých doprovodů na Orffovy nástroje 

rytmické a některé nástroje melodické. 
 

HV 3-1-04 - reaguje pohybem na znějící 

hudbu 

Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu. 

Pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a jejího 

ukončení. 

TV 

HV 3-1-05 - rozlišuje jednotlivé kvality tónů 
Tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný, slabý. Hudba 

vokální a instrumentální.  
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HV 3-1-06- orientuje se v základních 

hudebních nástrojích, odliší hudbu vokální 

a instrumentální 

Poslech vokální a instrumentální hudby. Základní 

hudební nástroje. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Hudební výchova třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

 

HV3-1-01 - zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlasu 

Dýchání, pěvecké dělení slov, sjednocování hlasového 

rozsahu, počátky jednoduchého dvojhlasu, jednoduchý 

kánon. 

  

HV 5-1-02 - reprodukují podle svých 

individuálních schopností  

a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 

píseň, přiměřeně věku 

Vokální a instrumentální hry.   

HV 3-1-02 - rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

Rytmizace a melodizace jednoduchých textů.    

HV 3-1-03 - využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

Jednoduché hudební doprovody (nástroje rytmické i 

melodické). 
  

HV 3-1-04 - reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku 

Pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa, 

dynamiky a emocionálního zážitku  

z hudby. Taktování. 

TV 
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HV 3-1-05 - rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná výrazné tempové 

a dynamické změny v proudu znějící hudby 

Kvalita tónů, tempo, dynamika.   

HV 3-1-06 - rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, orientuje se 

v jednoduchých hudebních formách 

Poslech vokální i instrumentální hudby, rozlišování 

některých hudebních nástrojů. Jednoduché hudební 

formy. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Hudební výchova čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

HV 5-1-01 - zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách  

Dvojhlas. Prodlužování výdechu, vázání tónu, 

sjednocování hlasového rozsahu. Průprava dvojhlasu. 

Durové i molové tóniny. 

  

HV 5-1-02 - realizuje podle svých 

individuálních schopností a dovedností (zpěvem, 

hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not, 

přiměřeně věku 

Tvořivé hudební hry. Realizace jednoduché melodie dle 

notového zápisu. 
  

HV 5-1-05 - rozezná v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry 

Předehra, mezihra a dohra v jednoduchých skladbách, 

jejich rozpoznání. 
  

HV 5-1-07 - reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie, využívá tanečních kroků 

Taneční kroky - pohybové ztvárnění rytmu, tempa, 

dynamiky a melodie. Taktování. 
 TV 

HV 5-1-06 - rozpozná v proudu znějící hudby 

některé  

Poslech vokální i instrumentální hudby, rozpoznání 

některých hudebních výrazových prostředků (rytmus, 
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z užitých hudebních výrazových prostředků melodie, harmonie, barva, pohyb melodie, zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny  

v hudebním proudu) 

HV 5-1-04 - rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, orientuje se 

v jednoduchých hudebních formách 

Poslech hudby, rozpoznání hudebních nástrojů, 

jednoduché hudební formy. Hudební styly a žánry. 

Interpretace hudby. 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Hudební výchova pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

HV 5-1-01 - 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 

Upevňování pěveckých dovedností osvojených  

v nižších ročnících, střídavý dech, sjednocování 

hlasového rozsahu. Dvojhlas. Tóniny durové 

i mollové. 

  

HV 5-1-02 - realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii 

či píseň zapsanou pomocí not 

Tvořivé hudební hry. Realizace jednoduché melodie 

dle notového zápisu. 
  

HV 5-1-05 - vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

Jednoduché improvizace – předehry, mezihry, dohry.   

HV 5-1-07 - ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří 

pohybové improvizace 

Ztvárnění hudby pohybem s využitím tanečních kroků, 

pohybové improvizace. Taktování. 
TV 

HV 5-1-06 - rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních výrazových 

Poslech vokální i instrumentální hudby, rozpoznání 

některých hudebních výrazových prostředků (rytmus, 
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prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i zřetelné harmonické 

změny 

melodie, harmonie, barva, pohyb melodie, 

zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním proudu) 

HV 5-1 04 - rozpozná hudební formu 

jednoduché písně  

či skladby 

Poslech a rozlišení hudební formy jednoduchých písní 

a skladeb. Hudební styly a žánry. Interpretace hudby. 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Výtvarná výchova první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

VV 3-1-01 - rozpoznává některé prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvar, 

barva) 

Poznávání vlastností barev při hře s barvou, barvy základní. 

Poznávání různých druhů linií a jejich výrazových možností.  
PČ 

VV 3-1-05 - užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření (linie, tvar, barva, objem) 

ve vztahu k celku, v plošném a objemovém 

vyjádření. 

Barvy základní a podvojné. Poznávání a zobrazování tvarů  

a funkcí věcí.  
 M 

VV 3-1-02 - v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti 
Výtvarné vyjádření podle své vlastní životní zkušenosti. OSV 

VV 3-1-03 - vnímá skutečnost různými smysly  

a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky 

Pozorování přírodních útvarů, poznávání krásy neživé i živé 

přírody na vycházkách. Vyhledávání a dotváření přírodnin na 

základě představ. 

Prv, EV, ŠD 

VV 3-1-04 -vizuálně obrazná vyjádření 

interpretuje podle svých schopností 

a porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Výtvarné vyprávění od popisu děje k charakteristice postav.  ČJ 

VV 5-1-06 - vnímá různá vizuálně obrazná 

vyjádření jako zdroj inspirace 
Návštěvy galerií a výstav. ČJ, MKV 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Výtvarná výchova druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

VV 3-1-01 - rozpoznává některé prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvar, 

barva) 

 Poznávání vlastností barev, barvy základní. Různé druhy linií 

a jejich výrazové možnosti.  
PČ 

VV 3-1-05 - užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvar, 

barva, objem) ve vztahu k celku, v plošném  

a prostorovém vyjádření 

Barvy základní a podvojné, barevný kontrast a harmonie. Poznávání 

a zobrazování tvarů a funkcí věcí, pozorování tvaru a jeho závislosti 

na funkci materiálu, grafický záznam pohybu. Kompozice plochy s 

použitím libovolných prvků. 

Prv, M 

VV 3-1-02 - v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti 
Výtvarné vyjádření podle své vlastní životní zkušenosti. OSV 

VV 3-1-03 - vnímá skutečnost různými 

smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné 

prostředky 

Pozorování přírodních útvarů, poznávání krásy neživé i živé přírody 

na vycházkách. Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin  

na základě představ. Průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody  

a vztahu k životnímu prostředí.   

Prv,EV,ŠD 

VV 3-1-04 -vizuálně obrazná vyjádření 

interpretuje podle svých schopností  

a porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Výtvarné vyprávění od popisu děje k charakteristice postav, jejich 

vztahů. Aktivní práce s ilustrací. 
ČJ 
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VV 5-1-06 - vnímá různá vizuálně obrazná 

vyjádření jako zdroj inspirace 

Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých 

rostlinách. Funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků. Návštěvy 

galerií a výstav.  

Prv, ČJ, MKV 

VV 5-1-07 - uvědomuje si, proč vytvořil, 

vybral či upravil daná vizuálně obrazná 

vyjádření  

Seznamování s různými druhy výtvarných umění. Využití vycházek  

k objevování zajímavých staveb v okolí. 
MKV, Prv 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

VV 3-1-01 - rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(linie, tvary, barvy); porovnává je na 

základě odlišností vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ  

Výtvarné vyjádření vjemů na základě vlastního prožitku dítěte. Rozvíjení 

dětské představivosti a fantazie, pozorování přírody a činnosti lidí, vztah 

postavy a prostředí. 

Rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti. Při hře s barvou poznávání 

vlastností barev, barvy základní, symbolické funkce barev. Poznávání 

různých druhů linií.  

PČ 

VV 3-1-05 - užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvar, 

barva, objem) ve vztahu k celku, v 

plošném a objemovém vyjádření. 

Barvy základní a podvojné, barevný kontrast a harmonie. Poznávání  

a zobrazování tvarů a funkcí věcí., grafický záznam pohybu. Kompozice 

plochy s použitím libovolných prvků. 

Prv, M 

VV 3-1-02 - v tvorbě projevuje své 

vlastní životní zkušenosti 
Poznávání základních prostorových útvarů, modelování podle skutečnosti. VDO, M, OSV 

VV 3-1-03 - vyjadřuje rozdíly při 

vnímání skutečnosti různými smysly 

a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 

volí vhodné prostředky 

Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ, vytváření 

prostorových útvarů seskupováním a kombinováním přírodních materiálů. 
Prv, EV, ŠD 

VV 3-1-04 -vizuálně obrazná vyjádření 

interpretuje podle svých schopností 

Výtvarné vyprávění od popisu děje k charakteristice postav, jejich vztahů. 

Aktivní práce s ilustrací. 
ČJ 
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a porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

VV 5-1-06 - vnímá různá vizuálně 

obrazná vyjádření jako zdroj inspirace 

Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých 

rostlinách. Poznávání různých vyjadřovacích prostředků porovnáváním 

ilustrací. Návštěvy galerií a výstav.  

Prv, ČJ, MKV 

VV 5-1-07 -v komunikaci se spolužáky 

objasňuje obsah svých vizuálně 

obrazných sdělení 

Seznamování s různými druhy výtvarných umění. Využití vycházek  

k objevování zajímavých staveb v okolí.  
MKV, Prv 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Výtvarná výchova čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

VV 5-1-01 - rozpoznává a 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření (linie, tvary, 

barvy); porovnává je  

na základě odlišností vycházejících  

z jeho zkušeností, vjemů, zážitků  

a představ  

Výtvarný postoj ke skutečnosti na základě vlastního prožitku. Rozvíjení 

dětské představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření, pozorování 

přírody a činnosti lidí, vztah postavy a prostředí.  Vlastností barev, barvy 

základní, symbolické funkce barev. Poznávání různých druhů linií. 

Výtvarné vyjadřování na základě představ a fantazie. 

M, PČ, Př 

VV 5-1-02 - užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvar, barva, objem)  

ve vztahu k celku, v plošném  

a objemovém vyjádření. 

Volný výtvarný projev podle skutečnosti. Výtvarné vyjádření kontrastu, 

základní kompoziční principy. Elementární poučení o teorii barev. Funkce 

barev světlých a tmavých, teplých a studených.  

Vl 

VV 5-1-03 - při tvorbě se vědomě 

zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu 

vyjádření, která mají komunikační 

účinky  

pro jeho nejbližší sociální vztahy 

Výtvarné vyjádření znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů, lineární  

a barevné vyjádření vnitřní stavby přírodnin. Vyjádření morfologie růstu 

při kresbě a malbě rostlin. Vytváření jednoduchých prostorových objektů 

a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých prostorových tvarech na 

základě hry a experimentování. 
Př 
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VV 5-1-04 - nalézá vhodné 

prostředky pro výtvarná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu zrakového 

vnímání k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové 

i prostorové tvorbě 

Výtvarné vyjádření věcí, řešení barevných detailů objektů a prostředí.  

Dekorace v ploše. Výtvarný výraz linie. Uplatnění kontrastu tvarů, ploch 

a barev v plošné kompozici. Různé druhy voleného výtvarného umění. 

Sochařství a příroda. Volná grafika - základní techniky. 

MKV 

VV  5-1-05 - osobitost svého vnímání 

uplatňuje v přístupu k realitě,  

k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření  

Rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování. Odlišnosti 

uměleckého vyjadřování, na základě poznávání a srovnávání druhů 

současného a historického výtvarného umění.   
MKV 

VV 5-1-06 - porovnává různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 

 Používání vizuálně obrazných podnětů ze svého okolí ve výtvarném 

vyjádření. Krásy přírody a vztah k životnímu prostředí. Návštěvy galerií, 

výstav, ateliérů, regionálních památek a zajímavostí. 
ČJ, MKV, Př, OSV 

VV 5-1-07 -v komunikaci se 

spolužáky objasňuje obsah svých 

vizuálně obrazných sdělení 

Seznamování s různými druhy výtvarného umění.  Poznávání některých 

aspektů kultury odívání a kultury bydlení. 
MKV, OSV 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Výtvarná výchova pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

VV 5-1-01 - při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě vztahů 

(světlostní poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné) 

Výtvarný postoj ke skutečnosti na základě vlastního prožitku.  

Rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti, proporce postavy. 

Vlastností barev, barvy základní, symbolické funkce barev. 

Poznávání různých druhů linií. Poznávání zákl.vlastností 

plast.materiálů, vytváření objemu modelováním. Výtvarné 

vyjadřování na základě představ a fantazie. 

M, PČ, Př 

VV 5-1-02 - 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 

 Volný výtvarný projev podle skutečnosti. Výtvarné vyjádření 

kontrastu, základní kompoziční principy. Elementární poučení  

o teorii barev. Funkce barev světlých a tmavých, teplých  

a studených.  

Vl 

VV 5-1-03 - 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 

Výtvarné vyjádření znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů, 

lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby přírodnin. Vyjádření 

morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin. Vytváření jednoduchých 

prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých 

prostorových tvarech na základě hry a experimentování. 
Př 
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VV 5-1-04 - 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 

Výtvarné vyjádření věcí, řešení barevných detailů objektů  

a prostředí.  Dekorace v ploše. Výtvarný výraz linie. Uplatnění 

kontrastu tvarů, ploch a barev v plošné kompozici. Různé druhy 

voleného výtvarného umění. Sochařství a příroda. Volná grafika - 

základní techniky. 
MKV 

VV 5-1-05 - 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) 

Rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování na základě 

pozorování prostorových jevů a vztahů. Odlišnosti uměleckého 

vyjadřování na základě poznávání a srovnávání druhů současného  

a historického výtvarného umění.  

MKV 

VV 5-1-06 - porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k 

nim jako ke zdroji inspirace 

Používání vizuálně obrazných podnětů ze svého okolí ve výtvarném 

vyjádření. Krásy přírody a vztah k životnímu prostředí. Návštěvy 

galerií, výstav, ateliérů, regionálních památek a zajímavostí. 
ČJ, MKV, Př, OSV 

VV 5-1-07 - nalézá a do komunikace v 

sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

Seznamování s různými druhy výtvarného umění.  Poznávání 

některých aspektů kultury odívání a kultury bydlení. 
MKV 
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Tělesná výchova první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

TV 3-1-01 - spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Význam pohybu pro zdraví. Pohyb v režimu dne.  

Soustředění na hudební a rytmický doprovod.  

Plavání. Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě. Chůze v terénu, 

aplikace pohybových her v přírodním prostředí. Přežití v přírodě, 

orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy a tepla. 

PRV, ŠD, EV, HV 

TV 3-1-02 - zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné  

ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

Příprava organismu před různými druhy pohybových činností. 

Akrobacie: průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů.  

Přeskoky: průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu. 

Hrazda:  průpravná cvičení na hrazdě.  

Kladinka: chůze s dopomocí. 

Držení míče jednoruč a obouruč, manipulace s míčem, základní 

přihrávky.   

ŠD, PRV 

TV 5-1-07 -pojmenuje základní pohyby 

těla správným názvoslovím 

Základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi 

a prostředím. Názvosloví tělesných cvičení. 
HV 

TV 5-1-09 -uvědomuje si základní 

pohybové výkony 
Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů.   
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TV 3-1-03 - spolupracuje při 

jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

Základní sportovní hry. HV, ŠD, MKV 

TV 5-1-06 - uvědomuje si pravidla fair 

play: dodržuje pravidla her a soutěží 

Organizační povely pro realizaci her, základní pravidla osvojovaných 

her. PH pro zdokonalování nových pohybových dovedností. PH pro 

rozvoj pohyb, představivosti a tvořivosti, pohybové hry kontaktní 

a PH se specifickým účinkem. 

ŠD 

TV 3-1-04 - vybaví si hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech  

ve známých prostorech školy 

Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu. První 

pomoc při poraněních, přivolání pomoci. Vhodné oblečení a obutí  

při jednotlivých druzích TV a sportu.  

PRV, ŠD 

TV 3-1-05 - reaguje na základní 

pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

Zjednodušené startovací povely a signály.     

TV 5-1-10 - zaznamená informace 

o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole  

Příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo školu. ŠD, PRV, OSV 

TV 5-1-11- adaptuje se na vodní 

prostředí, dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

Překonání obav z pohybu ve vodě, podpořit rozvoj individuálních 

plaveckých dovedností žáků, hygiena plavání 
 

TV 5-1-12 – zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

Rozvoj plaveckých technik dětí, osvojení si prvků sebezáchrany a 

bezpečnosti.  
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Tělesná výchova druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

  

TV 3-1-01 - spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

Význam pohybu pro zdraví. Pohyb v režimu dne.  

Soustředění na hudební a rytmický doprovod.  

Plavání. Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě. Chůze 

v terénu, aplikace pohybových her v přírodním prostředí. Přežití 

v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy a tepla. 

PRV, ŠD, EV, HV 

TV 3-1-02 - zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

Příprava organismu před různými druhy pohybových činností. 

Akrobacie: průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů.  

Přeskoky: průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu. 

Hrazda: průpravná cvičení na hrazdě.  

Kladinka: chůze s dopomocí. 

Držení míče jednoruč a obouruč, manipulace s míčem, základní 

přihrávky.  

ŠD, PRV 

TV 5-1-07 - pojmenuje základní pohyby těla 

správným názvoslovím 

Základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi 

a prostředím. Názvosloví tělesných cvičení. 
HV 

TV 5-1-09 - změří základní pohybové 

výkony 
Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů.   
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TV 3-1-03 - spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech 

a soutěžích 

 

Základní sportovní hry. 
HV, ŠD, MKV 

TV 5-1-06 - uvědomuje si pravidla fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží 

 Organizační povely pro realizaci her, základní pravidla 

osvojovaných her. PH pro zdokonalování nových pohybových 

dovedností. PH pro rozvoj pohyb, představivosti a tvořivosti, 

pohybové hry kontaktní a PH se specifickým účinkem.  

ŠD 

TV 3-1-04 - vybaví si hlavní zásady hygieny  

a bezpečnosti při pohybových činnostech  

ve známých prostorech školy 

 Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu. 

První pomoc při poraněních, přivolání pomoci. Vhodné oblečení 

a obutí při jednotlivých druzích TV a sportu. 

PRV, ŠD 

TV 3-1-05 - reaguje na základní pokyny 

a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

Zjednodušené startovací povely a signály.    

TV 5-1-10 - orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole  

Příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo školu. ŠD, PRV, OSV 

TV 5-1-11- adaptuje se na vodní prostředí, 

dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 

Pohyb ve vodě, podpořit rozvoj individuálních plaveckých 

dovedností žáků, hygiena plavání 
 

TV 5-1-12 – zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

Rozvoj plaveckých technik dětí, dovednost využít prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti.  
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Tělesná výchova třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

  

TV3-1-01 - spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost 

se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti   

 Příprava organismu před cvičením. Základní hudebně-pohybové vztahy. Způsob 

pohybu v náročnějším terénu. Základy ochrany přírody. Chůze v terénu do 15 km.  

Jízda na kole.  Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy a tepla. 

PRV, ŠD, EV, HV 

TV 3-1-02 - zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje 

o jejich zlepšení 

 

Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad. 

Přeskoky: průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku. 

Hrazda: shyby, přešvihy.  

Kladinka: chůze bez dopomoci.  

Plavecký výcvik. 

ŠD 

TV 5-1-07 - pojmenuje základní 

pohyby těla správným 

názvoslovím 

Základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi a prostředím. Názvosloví 

tělesných cvičení. 
HV 

TV 5-1-09 - změří základní 

pohybové výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 

 Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů. M, PRV 
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TV 3-1-03 - spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech 

a soutěžích 

 Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel. OSV, ŠD 

TV 5-1-06 - jedná v duchu fair 

play: dodržuje pravidla her 

a soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky proti pravidlům, 

respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví 

PH pro osvojování různých způsobů lokomoce, PH pro manipulaci s různým náčiním, 

PH pro rozvoj kondice a koordinace, PH pro zdokonalování nových pohybových 

dovedností.  PH pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, PH kontaktní  

a se specifickým účinkem. Základní spolupráce ve hře.  

ŠD 

TV 3-1-04 - uplatňuje význam 

hlavních zásad hygieny 

a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých 

prostorech školy 

Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport. Osobní hygiena při různých pohybových 

aktivitách. Vhodné obutí a oblečení pro TV činnosti a sport.  
PRV, ŠD 

TV 3-1-05 reaguje na základní 

pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

Základní způsoby kontroly jednotlivých pohybových činností vlastních a spolužáka. OSV 

TV 5-1-10 - orientuje se 

v informačních zdrojích 

o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole  

Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a používání drog na zdraví a pohybovou výkonnost. ŠD, PRV, OSV 

TV 5-1-11- adaptuje se na 

vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá 

v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

S jistotou zvládá pohyb ve vodě, rozvoj individuálních plaveckých dovedností žáků, 

hygiena plavání 
 

TV 5-1-12 – zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 
Rozvoj plaveckých technik dětí, osvojení si prvků sebezáchrany a bezpečnosti.   
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vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

 

 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

136 
 

 

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Tělesná výchova čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

  

TV 5-1-01 - podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti 

Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu. Význam přípravy 

organismu před cvičením.  

Základní hudebně - pohybové vztahy. 

Způsob pohybu v náročnějším terénu, základy ochrany přírody. Čtení 

z mapy. Aplikace znalostí  

z jiných předmětů. Chůze v terénu do 15km. Aplikace pohybových 

dovedností s využitím přírodních překážek a předmětů.  

Jízda na kole. Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy a tepla. 

PŘ, ŠD, EV, HV 

TV 5-1-02 - uvědomuje si souvislosti  

s jednostrannou zátěží a vlastním svalovým 

oslabením a zařazení nápravného cvičení 

 Cvičení pro odstranění jednostranné zátěže a svalového oslabení.   
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TV 5-1-03 - zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti;  

vytváří varianty osvojených pohybových her 

Příprava organismu pro různé pohybové činnosti.  

Akrobacie: kotoul vpřed a jeho modifikace, kotoul vzad a jeho 

modifikace, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na 

rukou s dopomocí. Přeskoky: průpravná cvičení pro nácvik 

gymnastického odrazu z můstku, přeskok 2-4 dílů bedny s odrazem z 

trampolínky, přeskoky přes kozu. 

Hrazda: shyby, přešvihy a vzpory na hrazdě. 

Kladinka: chůze bez dopomoci.  

Plavecký výcvik.  

ŠD 

TV 5-1-07 - pojmenuje pohyby těla správným 

názvoslovím 

Základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi a 

prostředím. Názvosloví tělesných cvičení. 
ŠD, HV 

TV 5-1-09 - změří základní pohybové výkony a 

porovná je s předchozími výsledky 

Konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení. Základní způsoby 

měření  

a zaznamenávání výkonů.  

M 

TV 5-1-08 - zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

Variace her jednoho druhu. Průpravné sportovní hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel. 
OSV, ŠD, OSV 

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 

PH pro osvojování různých způsobů lokomoce, PH pro manipulaci s 

různým náčiním, PH pro ovlivňování kondičních a koordinačních 

předpokladů, PH pro zdokonalování nových pohybových dovedností. 

PH soutěživé a bojové, PH pro rozvoj pohybové představivosti a 

tvořivosti, PH kontaktní a se specifickým účinkem. Základní 

spolupráce ve hře, základní organizace utkání.  

ŠD, OSV 
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TV 5-1-04 - uplatňuje hlavní zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybových činnostech 

ve známých prostorech školy 

Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné 

pohybové činnosti. Osobní hygiena při různých pohybových 

aktivitách, bezpečný pohyb a chování v méně známých prostorech. 

Vhodné obutí a oblečení  

pro TV činnosti a sport.  

PŘ, ŠD 

TV 5-1-05 - jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje 

na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

 Základní způsoby kontroly jednotlivých pohybových činností 

vlastních a spolužáka. 
ŠD 

TV 5-1-10 - orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště 

Základní zdroje informací o TV a sportu. Škodlivý vliv kouření, pití 

alkoholu a používání drog na zdraví a pohybovou výkonnost. 
ŠD, PŘ, OSV 

TV 5-1-11- adaptuje se na vodní prostředí, 

dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

Jistý pohyb ve vodě, rozvoj plaveckých dovedností žáků, hygiena 

plavání 
 

TV 5-1-12 – zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Rozvoj plaveckých technik dětí, umí přirozeně použít prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti.  
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Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

   

Vyučovací předmět Tělesná výchova pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy učivo 

mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

  

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 

Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu. Význam přípravy organismu před 

cvičením.  

Základní hudebně - pohybové vztahy. 

Způsob pohybu v náročnějším terénu, základy ochrany přírody. Čtení z mapy. 

Aplikace znalostí  

z jiných předmětů. Chůze v terénu do 15km. Aplikace pohybových dovedností 

s využitím přírodních překážek a předmětů.  

Jízda na kole. Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy a tepla. 

PŘ, ŠD, EV, HV 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

140 
 

TV 5-1-02 - zařazuje 

do pohybového režimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti  

s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 Cvičení pro odstranění jednostranné zátěže a svalového oslabení.   

TV 5-1-03 - zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; 

vytváří varianty osvojených 

pohybových her 

Příprava organismu pro různé pohybové činnosti.  

Akrobacie: kotoul vpřed a jeho modifikace, kotoul vzad a jeho modifikace, průpravná 

cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí. 

Přeskoky: průpravná cvičení pro nácvik gymnast.odrazu z můstku, přeskok 2-4 dílů 

bedny s odrazem z trampolínky, přeskoky přes kozu. 

Hrazda: shyby, přešvihy a vzpory na hrazdě. 

Kladinka: chůze bez dopomoci.  

Plavecký výcvik. 

ŠD 

TV 5-1-07 - užívá při pohybové 

činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví;  

cvičí podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení 

Základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi a prostředím. Názvosloví 

tělesných cvičení. 
ŠD, HV 

TV 5-1-09 - změří základní 

pohybové výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 

Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů.  

Běžecká abeceda, rychlý běh do 60m., vytrvalý běh do 1000m na dráze, běh v terénu  

do 15min.  

Skok do dálky z rozběhu - postupně odraz z břevna.  

Hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem. 

M 

TV 5-1-08 - zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže  

na úrovni třídy 

Variace her jednoho druhu. Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel. 
OSV, ŠD 
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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 

PH pro osvojování různých způsobů lokomoce, PH pro manipulaci s různým náčiním, 

PH pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů, PH pro zdokonalování 

nových pohybových dovedností. PH soutěživé a bojové, PH pro rozvoj pohybové 

představivosti a tvořivosti, PH kontaktní a se specifickým účinkem. Základní 

spolupráce ve hře, základní organizace utkání.  

ŠD, OSV 

TV 5-1-04 - uplatňuje pravidla 

hygieny a bezpečného chování 

v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné pohybové činnosti. 

Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách. Vhodné obutí a oblečení pro TV 

činnosti a sport.  

PŘ, ŠD 

TV 5-1-05 - jednoduše zhodnotí 

kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

 Základní způsoby kontroly jednotlivých pohybových činností vlastních i spolužáků. ŠD 

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 

Základní zdroje informací o TV a sportu. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu  

a používání drog na zdraví a pohybovou výkonnost. 
ŠD, PŘ, OSV 

TV 5-1-11- adaptuje se na vodní 

prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti 

Jistý pohyb ve vodě, rozvoj plaveckých dovedností žáků, hygiena plavání  
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TV 5-1-12 – zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Rozvoj plaveckých technik dětí, umí přirozeně použít prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Pracovní činnosti první ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP 3-2-01 - zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci  

se stavebnicemi, přiměřeně věku 

Práce se stavebnicemi 

(plošné, prostorové, konstrukční). 
ŠD 

ČSP 5-2-02- pracuje podle jednoduché 

předlohy 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. ŠD, VV 

_ 
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Práce s materiálem 

ČSP 3-1-01 - vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty  

z tradičních i netradičních materiálů 

Jednoduché pracovní operace a postupy. Vlastnosti 

materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, textil 

atd.) 

VV 

ČSP 3-1-02 - pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 
Práce podle slovního návodu a předlohy.  

ČSP 5-1-02 - využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. PRV 

ČSP 5-1-03 - pracují s vhodnými pracovními 

pomůckami, nástroji a náčiními vzhledem 

k použitému materiálu 

 

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití.  

 

Pěstitelské práce 

ČSP 3-3-01 - provádí pozorování přírody, 

zaznamenává výsledky pozorování 
Kalendář přírody. PRV, ŠD 

 

Příprava pokrmů 

ČSP 5-4-01 - orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
Základní vybavení kuchyně. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-01 - připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 
Jednoduchá úprava stolu. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-02  - chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování. PRV, ŠD 

ČSP 5-4-04 - udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, chápe základy hygieny 

a bezpečnosti práce 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. 

Prolíná všemi pracovními činnostmi 

v přiměřené míře. 

VV, ŠD 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Pracovní činnosti druhý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP 3-2-01 - zvládá elementární dovednosti  

a činnosti při práci se stavebnicemi, 

přiměřeně věku 

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční). ŠD, OSV 

ČSP 5-2-02 - pracuje podle předlohy, 

jednoduchého náčrtu 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. ŠD, VV 
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Práce s materiálem 

ČSP 3-1-01 - vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

Jednoduché pracovní operace a postupy. Vlastnosti 

materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, textil 

atd.). 

VV 

ČSP 3-1-02 - pracuje podle slovního návodu  

a předlohy 
Práce podle slovního návodu a předlohy.  

ČSP 5-1-02 - využívá při tvořivých 

činnostech  

s různým materiálem prvky lidových tradic 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. PRV 

ČSP 5-1-03 - pracují s vhodnými pracovními 

pomůckami, nástroji a náčiními vzhledem  

k použitému materiálu 

 

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití.  

 

Pěstitelské práce 

ČSP 3-3-01 - provádí pozorování přírody, 

zaznamenává výsledky pozorování 
Kalendář přírody. PRV, ŠD 

ČSP 3-3-02 - pečuje o nenáročné rostliny, 

přiměřeně věku 
Péče o pokojové rostliny. PRV, ŠD 

 

Příprava pokrmů 

ČSP 5-4-01 - orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
Základní vybavení kuchyně. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-01 - připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 
Jednoduchá úprava stolu. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-02 - chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování. PRV, ŠD 

ČSP 5-4-04 - udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, chápe základy hygieny 

a bezpečnosti práce 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. 

Prolíná všemi pracovními činnostmi 

v přiměřené míře. 

VV, ŠD 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

 

   

Vyučovací předmět Pracovní činnosti třetí ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP 3-2-01 - zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se stavebnicemi 

Práce se stavebnicemi 

(plošné, prostorové, konstrukční) 
ŠD, OSV 

ČSP 5-2-02 - pracuje podle předlohy, 

jednoduchého náčrtu 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. ŠD, VV 

 

Práce s materiálem 
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ČSP 3-1-01 - vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

Jednoduché pracovní operace a postupy. Vlastnosti 

materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, textil 

atd.). 

VV 

ČSP 3-1-02 - pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 
Práce podle slovního návodu a předlohy.  

ČSP 5-1-02 - využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. PRV, MKV 

ČSP 5-1-03 - pracují s vhodnými pracovními 

pomůckami, nástroji a náčiními vzhledem 

k použitému materiálu 

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití.  

 

Pěstitelské práce 

ČSP 3-3-01 - provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
Kalendář přírody. PRV, ŠD 

ČSP 3-3-02 - pečuje o nenáročné rostliny Péče o pokojové rostliny. Pěstování rostlin ze semen. PRV, ŠD 

 

Příprava pokrmů 

ČSP 5-4-01 - orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
Základní vybavení kuchyně. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-01 - připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 
Jednoduchá úprava stolu. PRV, ŠD 

ČSP 3-4-02 - chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování. PRV, ŠD 

ČSP 5-4-04 - udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, chápe základy hygieny a 

bezpečnosti práce 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. 

Prolíná všemi pracovními činnostmi 

v přiměřené míře. 

VV, ŠD 
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Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Pracovní činnosti čtvrtý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP 5-2-01 - provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou montáž 

a demontáž 

Práce se stavebnicemi 

(plošné, prostorové, konstrukční) 
ŠD, OSV 

ČSP 5-2-02 - pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. ŠD, M, VV 

 



Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 
 

 

149 
 

Práce s materiálem 

ČSP 5-1-01 - vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a postupy na základě 

své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu 

Jednoduché pracovní operace a postupy. Vlastnosti 

materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, textil, 

karton, drát, folie atd.) 

VV 

ČSP 5-1-04 – udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. 
 

ČSP 5-1-02 - využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. VL, MKV 

ČSP 5-1-03 - volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití.   

 

Pěstitelské práce 

ČSP  5-3-01- provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti 
Jednoduché pěstitelské činnosti. PŘ 

ČSP 5-3-02 - ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové  

i jiné rostliny 

Péče o pokojové rostliny, pěstování rostlin ze semen v 

místnosti a na zahradě.  
ŠD 

ČSP 5-3-03 - volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
Nástroje , náčiní a správné pomůcky k práci na zahradě.  

 

Příprava pokrmů 

ČSP 5-4-01 - orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
Základní vybavení kuchyně.   

ČSP 5-4-02 - připraví ve skupině jednoduchý 

pokrm 

Jednoduchá úprava stolu. 

Příprava jednoduchého pokrmu. 
 

ČSP 5-4-03 - dodržuje pravidla správného 

stolování  

a společenského chování 

Pravidla správného stolování a společenského chování. ŠD 
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ČSP 5-4-04 - udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, chápe základy hygieny a 

bezpečnosti práce,  poskytne první pomoc při 

úrazu 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. Zásady první 

pomoci. 

Prolíná všemi pracovními činnostmi 

v přiměřené míře. 

VV, ŠD, PŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

   

Vyučovací předmět Pracovní činnosti pátý ročník 

   

Očekávané výstupy  značeny tučnou kurzívou stanovené v RVP ZV 

Dílčí výstupy  stanovené školou 

 

   

očekávané a školní výstupy  učivo 

mezipředmětové vztahy  

a průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP 5-2-01 - provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou montáž 

a demontáž 

Práce se stavebnicemi 

(plošné, prostorové, konstrukční) 
ŠD, OSV 

ČSP 5-2-02 - pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. ŠD, M, VV 
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Práce s materiálem 

ČSP 5-1-01 - vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a postupy na základě 

své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu 

Jednoduché pracovní operace a postupy. Vlastnosti 

materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, textil, 

karton, drát, folie atd.). 

VV 

ČSP 5-1-02 - využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. VL, MKV 

ČSP 5-1-03 - volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

 

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití.   

 

Pěstitelské práce 

ČSP 5-3-01 - provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 

Jednoduché pěstitelské činnosti. Pokusy a pozorování. PŘ, ŠD 

ČSP 5-3-02 - ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i jiné rostliny 

Péče o pokojové rostliny, pěstování rostlin ze semen 

v místnosti a na zahradě.  
PŘ, ŠD 

ČSP 5-3-03 - volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
Nástroje, náčiní a správné pomůcky k práci na zahradě.   

 

Příprava pokrmů 

ČSP 5-4-01 - orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
Základní vybavení kuchyně.   

ČSP 5-4-02 - připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

Jednoduchá úprava stolu.  

Příprava jednoduchého pokrmu. 
 

ČSP 5-4-03 - dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování 
Pravidla správného stolování a společenského chování. ŠD 

ČSP 5-4-04 - udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, chápe základy hygieny a 

bezpečnosti práce,  poskytne první pomoc 

Poučení dětí o bezpečnosti práce a hygieně. Udržení 

pořádku a čistoty na pracovním místě. Zásady první 

pomoci. 

Prolíná všemi pracovními činnostmi 

v přiměřené míře. 

VV, ŠD, PŘ 
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při úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 


